
Zarządzenie nr 1/2023
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku 

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie organizacji dyżurów feryjnych i wakacyjnych 
w oddziałach przedszkolnych

Na podstawieart. 106ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082; z 2022 r. 
poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089), § 12 ust. 1Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 
2019 r. poz. 502) oraz Zarządzenia nr 83/2022 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 października 2022r. w 
sprawie ustalenia w roku szkolnym 2022/2023 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie, Dyrektor SP w Wielkim 
Komorsku zarządza, co następuje:

§ 1

1. Z dyżurów mogą korzystać dzieci, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych przy SP w Wielkim 
Komorsku i  SP Warlubie w roku szkolnym 2022/2023.

2. Okres wakacyjny nie jest okresem adaptacyjnym dla dzieci, które będą uczęszczały do oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Warlubie od dnia 1 września 2023 r. 

§ 2

1. Rekrutacja na dyżur w okresie ferii zimowych i na okres wakacyjny będzie trwała na podstawie wniosku 
składanego przez rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora wybranego oddziału przedszkolnego na 
każdy okres dyżuru oddzielnie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.: 

1) na okres ferii zimowych: od 13 - 19 stycznia 2023 r.; 

2) na okres wakacji: 1 - 15 czerwca 2023 r.; 

2. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni będą wnioskowali o przyjęcie dziecka na dyżur feryjny 
lub wakacyjny przypadający na dwie placówki, zaznaczają ten fakt we wniosku. 

3. W przypadku przejścia dzieci w trakcie dyżuru feryjnego lub wakacyjnego między placówkami, 
dyrektorzy poszczególnych szkół przekazują sobie listy dzieci objętych dyżurem feryjnym lub wakacyjnym, 
wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią wniosku rekrutacyjnego. 

4. Do oddziałów przedszkolnych w SP Wielki Komorsk na dyżur w okresie ferii zimowych i okres 
wakacyjny może być przyjętych do 25 dzieci.

5. Do oddziałów przedszkolnych przy PSP w Warlubiu na dyżur w okresie ferii zimowych/wakacyjnych 
może być przyjętych do 50 dzieci.

6. W przypadku większej ilości wniosków niż liczba miejsc wskazana w § 2ust. 4, podczas rekrutacji 
pierwszeństwo będą miały dzieci, których:

1) oboje Rodziców pracuje – 2punkty (do wniosku należy dołączyć oświadczenie Rodziców/prawnych 
opiekunów);

2) dziecko wychowuje pracująca osoba samotna – 2 punkty (do wniosku należy dołączyć oświadczenie 
Rodzica/prawnego opiekuna);



3) jedno z Rodziców pracuje – 1 punkt(do wniosku należy dołączyć oświadczenie Rodzica/prawnego 
opiekuna).

7. Podczas dyżurów w okresie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym Rodzice deklarują pobyt dziecka w 
godzinach od 6.50 – 15.30.

§ 3

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur zostanie podana do wiadomości przez każdą z placówek w 
terminie do dnia 25 stycznia 2023r. i  20 czerwca 2023 roku.

§ 4

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w § 2 pkt. 1  
terminu może nastąpić w przypadku posiadania przez placówkę wolnych miejsc.

§ 5

1. Odpłatności za wyżywienie i dodatkową godzinę pozostają takie same jak w dni nauki szkolnej.
2. Odpłatność za wyżywienie i dodatkową godzinę naliczana będzie za cały zadeklarowany okres pobytu 

dziecka z góry. 

§ 6

 W czasie dyżurów feryjnych i wakacyjnych dowozy do oddziałów przedszkolnych nie będą zapewnione 
przez Gminę Warlubie.

§ 7

Dyżur będzie zapewniony tylko przy liczebności zgłoszonej grupy przynajmniej 5 dzieci. 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


