
Zarządzenie Nr 103/2021 

Burmistrza Miasta Czeladź 

 

z dnia 6 maja 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżurów wakacyjnych  

publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U.  

z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 

lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 502) 

 

 

Burmistrz Miasta Czeladź 

zarządza, co następuje: 

 

§1. Ustala się dyżury wakacyjne dla przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Czeladź. 

 

§2. W czasie dyżurów wakacyjnych opiekę nad dziećmi sprawować będą przedszkola publiczne 

funkcjonujące na terenie Gminy Czeladź, zgodnie z ustalonym harmonogramem i zasadami dyżurów 

wakacyjnych, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Czeladź. 

 

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Polityki 

Społecznej. 

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
BURMISTRZ 

mgr Zbigniew Szaleniec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 103/2021 

Burmistrza Miasta Czeladź 

z dnia 6 maja 2021 r. 

 

 

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w lipcu i sierpniu 2021 r. publicznych przedszkoli, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź 

 

Lp. Nazwa przedszkola Adres 
Termin dyżuru 
wakacyjnego 

1. Przedszkole Publiczne nr 1 Czeladź, ul. Czeczotta 4 
 
1-31 lipca 2021 r. 
 

2. Przedszkole Publiczne nr 4 Czeladź, ul. Miasta Auby 14 
 
1-31 sierpnia 2021 r. 
 

3. Przedszkole Publiczne nr 5  Czeladź, ul. Krótka 1 
 
1-31 lipca 2021 r. 
 

4. Przedszkole Publiczne nr 7 Czeladź, ul. Waryńskiego 19 
 
1-31 lipca 2021 r. 
 

5. Przedszkole Publiczne nr 9 Czeladź, ul. Niepodległości 8 
 
1-31 sierpnia 2021 r. 
 

6. Przedszkole Publiczne nr 10 Czeladź, ul. Żeromskiego 19 
 
1-31 sierpnia 2021 r. 
 

7. Przedszkole Publiczne nr 11 Czeladź, ul. Kombatantów 2 
 
1-31 lipca 2021 r. 
 

 
Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych przedszkoli publicznych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź 

 

1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą 

wakacyjną w lipcu lub w sierpniu, ustalaną przez Gminę Czeladź na wspólny wniosek dyrektora 

i rady rodziców. 

2. Z dyżurów wakacyjnych mogą skorzystać dzieci rodziców pracujących, uczęszczające  

w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czeladź. 

3. Dyrektor przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny zapewnia opiekę dla dzieci z danego 

przedszkola oraz innych przedszkoli, które mają przerwę wakacyjną. Pierwszeństwo  

w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola.  

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w każdym przedszkolu o przyjęciu do danego 

przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, składają wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur 

wakacyjny (osobno na każdy miesiąc) w przedszkolu macierzystym, w nieprzekraczalnym 

terminie do 24 maja 2021 r. Wnioski można pobrać ze strony internetowej przedszkola, do 

którego dziecko uczęszcza lub bezpośrednio w przedszkola.  

5. W zależności od liczby zgłoszonych dzieci do danego przedszkola, miejsce dyżuru może ulec 

zmianie. 

6. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli dyrektor przedszkola dyżurującego będzie dysponował 

wolnymi miejscami, może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż ustalony w pkt. 4. 



7. Dyrektor przedszkola sporządza listę dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny do danego 

przedszkola, którą wraz z wnioskami rodziców lub opiekunów prawnych przekazuje  dyrektorowi 

przedszkola dyżurującego. 


