
a-

Burmistrza Mias ta Żywca

z dnia 14 kwietnia 2022 t.

w sprawie zmiarry zarządzenia NR BOB.0050.59.202l.MZSiP Burmistrza Miasta Żywca
z dnia 4 maja 202l r. w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacj i dzieci na dy żur wakacyj ny
organizowany w publicznychprzedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Zywiec.

Napodstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym ( t. j. Dz.U.
z2022 r. poz. 559 zę zm.) oraz § 12 ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
zdnia}8lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli
( Dz, U. z2019 r. poz. 502 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

W zarządzeniu NR BOB.0050.59.202l.MZSiP Burmistrza Miasta Żywca z dnia 4 maja
202I r., wprowadzam następuj ące zmiany:

1) § I Zńącznika nr 1 pt. ,,Regulamin rekrutacji dziecinadyżur wakacyjny organizowany
w publicznychprzedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec"
otrzymuj e nowe brzmienie:

,, § 1 Przedszkola publiczne funkcjonują Fzez cĄ rok kalendarzory, z przetwą
wakacyj n ą zatw ięr dzoną pr zęz B urm i strza Mi asta Ży w c a,umo ż1 i wi aj ąc ą :

wykorzystanie przeznaucrycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa
ustawaz dnia26stycznia 1982r.-KartaNaucryciela(t.j.Dz.IJ.z20l9r.poz.22l5
ze zm.),
przeprowad zenie pt ac remontowych.

Organprowadzący ustalaharmonogram, wedługktóregopubliczneprzedszkolawŻywcu
pełnią wokresie wakacyjnym dyżury.Każde przedszkole ujęte w harmonogramie pełni
dyżur zgodnie z niniejszym zarządzeniem.
W roku 2022 ustala się następujące terminy dyżurów poszczególnych przedszkoli:

LIPIEC
2022

przedszkole nr 6
w Zywcu

ul. Sporyska 39 JJ 86l 10 l8 Dzielnica
Sporysz

przedszkole nr 1

w Zywcu
ul. Kazimierza T etmajera 7 7 aaJJ 86l 27 l7 Dzielnica

Zabłocie
przedszkole nr 9
w Zywcu

ul. Poniatowskiego l2 JJ 86l 43 38 Centrum

Lespół Szkolno-
Przedszkolny nr 2

w Żywiec Oczków

ul. Niezapominajki 14 33 865 25,19

SIERPIEN
202l

Przedszkole nr 10
w Zywcu

ul. Dworcowa26
w Szkole Podstawowej nr 9

33 475 68 69 Dzielnica
Zabłocie

przedszkolę nr l1
w Zywcu

0ś. Parkowe 16 33 475 48 50 Centrum



przedszkole nr 8
w Zywcu

ul, Grunwa|dzkaI7 33 861 38 25 Dzielnica
Sporysz

Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr l
Moszczanicy

ul. MoszczanickaZ4 33 865 żl 97

ż) § 3 Zńącznika nr 1 pt. ,,Regulamin rekrutacji dziecina dyżv wakacyjny organizowany' 
w publiiznychprze-dszkolach, dla których organem prowadzącym jest MiastoZywiec"
otrzymuje nowe brzmienie :

,,§3.l.Rekrutacjanadyżurwakacyjnyprzebiegaod4maja2022 r. do 20 maja2022t.
KaĘ na dyżur wakacyjny wydaje przedszkole, do którego uczęszcza dziecko.
Zapisu dzieckana dyżur wakacyjny należy dokonać w kancelarii dyżurującego przedszkola
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola, przy czym w ostatnim dniu
rekrutacji do godziny 12.00.
2. Opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny nastąpi w przedszkolach
dyżurujących do 25 maja2022 r.
3 . Terminy wnoszenia opłat zap obyt dziecka na dy żlx ze wakacyj ny m w 2022 r . :

- zapobytnadyżurzewakacyjnym wlipcu-opłaty naleĘ uiścić do 30 czerwcaZl2Lr.,
- zapobynadyżurzewakacyjnymwsierpniu -opłatynaleĘ uiścićdo30 lipca2022r.
Opłaty uiszcza się w kancelarii przedszkola pełniącego dyżurwakacyjny)'

s2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych przedszkoli, dla których organem

prowadzącym jest Miasto Żywiec.

s3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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