
ZARZĄDZENIE NR 120.43.2022 
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW 

z dnia 18 maja 2022 r. 

w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy przedszkoli i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla 
publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kleszczów 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 poz. 559) 
oraz § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 luty 2018 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r. poz.502) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam przerwę w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kleszczów w roku                                                                                   
szkolnym 2021/2022 w terminie od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. 

§ 2. Na wniosek dyrektorów oraz rad rodziców ustalam dyżur wakacyjny dla publicznych przedszkoli 
prowadzanych przez  Gminę Kleszczów w okresie trwania przerwy wakacyjnej. Harmonogram dyżurów 
stanowi złącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wprowadza się ,,Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Kleszczów’’, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kleszczów. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Kleszczów 
 
 

Sławomir Chojnowski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.43.2022 

Wójta Gminy Kleszczów 

z dnia 18 maja 2022 r. 

HARMONOGRAM DYŻURÓW 

1. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie, ul. Jagodowa 4 

od 01.07.2022 r. do 14.07.2022 r. 

2. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach, ul. Turkusowa 8, Łuszczanowice 

od 15.07.2022 r. do 28.07.2022 r. 

3. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku, ul. Szkolna 18 

od 29.07.2022 r. do 11.08.2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.43.2022 

Wójta Gminy Kleszczów 

z dnia 18 maja 2022 r. 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Kleszczów 

I.  INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Publiczne Przedszkola Samorządowe w: Łuszczanowicach, Łękińsku, Kleszczowie organizują dyżur 
wakacyjny dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli z terenu Gminy Kleszczów. 

2. Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkoli. 

3. Publiczne Przedszkola Samorządowe podczas dyżuru wakacyjnego funkcjonują nadal w reżimie 
sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. 

II.   NA DYŻUR WAKACYJNY PRZYJMOWANE BĘDĄ 

dzieci, których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, w okresie w wakacji pracują 
zawodowo i żaden z rodziców nie przebywa na urlopie: bezpłatnym, macierzyńskim, rodzicelskim, 
tacierzyńskim lub wychowawczym. 

III.   ZAPISY: 

1. Zapisu na dyżur wakacyjny należy dokonać w dniach od 06.06.2022 r. – 17.06.2022 r. w wybranym 
przedszkolu; 

2. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników dyżuru wakacyjnego jest złożenie w każdym 
z wybranych przedszkoli „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” (karta zgłoszenia dostępna 
w siedzibie wybranego przedszkola lub na stronie przedszkola); 

3. Rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
każdego przedszkola; 

4. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na dyżur wakacyjny dostępne będą 
w przedszkolach w dniu 22.06.2022 r.; 

5. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny dostępne będą  
w przedszkolach w dniu 24.06.2022 r.; 

6. Wszystkie „Karty” wpływające do przedszkoli będą rejestrowane wg kolejności daty wpływu. 
W przypadku większej ilości dzieci chętnych na dyżur niż liczba dostępnych miejsc w przedszkolu, o przyjęciu 
dziecka decydować będzie data (kolejność) złożenia „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”. 
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