
Zasady przyznawania miejsc w ramach wypoczynku letniego
organizowanego dla dzieci i mlodzieZy z terenu wojewridztwa Sl4skiego

w 2018r.

Podstawa prawna:
- Rozporz4dzeme Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
wypoczynku dzieci i mlodzieZy (Dz.U, 22016 r. poz. 452)
- ustawa Prawo oSwiatowe z dnia l4 grudnia 2016 roku ( Dz.U. z20l7r. poz. 59)
- Ustawa zdniaT wrzelnia l99l roku o systemie oSwiaty (Dz.U. z20l7r, poz.2198
zpoLn. zm.)

Ustala sig co nastgpuje:

l, Przy rekrutacji os6b mog4cych skorzystai z Wpoczynku letniego organizowanego dla
dzieci i mlodzie?y z terenu wojew6dztwa Sl4skiego uwzglgdnia siE dzieci i mlodzieZ
urodzonq w latach 2002-2010, kt6re odbyly co najmniej rok edukacji szkolnej, spelniajqc4
j edno z nizej wymienionych kryteriow:
l. Dzieci objgte pieczq zastEpczq.
2. Dzieci pochodzqce z rodzin zyjqcych w trudnych warunkach materialnych,

wtym:
- zrodzin wychowuj4cych troje lub wigcej dzieci
- samotnie wychowywane, o ktorych mowa w art. 4 pkt. 43 ustawy

Prawo oSwiatowe I Dz.U. 22017r. poz. 591

Przez rodziny zyjqce w trudnych warunkach materialnych, o kt6rych mowa wyaej nalely
rozumiec rodziny, w kt6rych dochod na osobE w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego okreSlonego w art.5 ust. I lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r,
o Swiadczeniach rodzinnych.

3. Dzieci z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaSwiadczeniem lekarskim
i mieszkaj4ce w Srodowiskach ekologicznie zagroZonych.

4. Dzieci i mlodzie? dotknigte przypadkiem losowym lub klgsk4 Zywiolow4:
a) osoba z rodziny dotknigtej przypadkiem losowym, tj. zdarueniem losowym
niezaleZnym od woli cziowieka, kt6re powoduje uszczerbek na dobrach osobistych lub
maj4tkowych czlowieka lub zwigkszenie jego potrzeb maj4tkowych;

b) osoba z rodziny dotknigtej klgskE zywiolow4 d. katastrof4 naturaln4 lub awariE
techniczn4, kt6rych skutki zagraZajq 2yciu lub zdrowiu duaej liczby os6b, mieniu
w wielkich rozmiarach albo Srodowisku na znacznych obszarach.

II. BezpoSrednia rekrutacja dzieci do uczestnictwa w wypoczynku odbywa siE poprzez
miejskie/gminne oSrodki pomocy spolecznej i obejmuje rodziny spelniaj4ce kryteria
okreSlone w pkt I.

III. Sl4ski Kurator Oswiaty mole na podstawie umotywowanych pr6Sb szk6l i instytucji np.
s4d6w rodzinnych, dom6w dziecka, stowarzyszeri i organizacji pracujEcych na rzecz dzieci
skierowai na wypoczynek dzieci spelniaj4ce kryteria okreSlone w pkt I .



IV. Sl4ski Kurator Oswiaty decyduje o liczbie przyznanych miejsc dla dzieci i mlodzieZy
uczestnicz4cej w wypoczynku z terenu wojew6dztwa SlEskiego spelniaj4cych kryteria
okreSlone w pkt. L

V. Miejskie/gminne oSrodki pomocy spolecznej, szkoly i wyzej wymienione instytucje
pracuj4ce narzecz dzieci odpowiedzialne s4 za:

1. BezpoSredni4 rekrutacjg dzieci do uczestnictwa w wypoczynku z uwzglgdnieniem
kryteri6w okreSlonych w pkt I niniejszych zasad.

2. Weryfikacjg kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku, tzn. wypelnienie kart przez
wszystkie wskazane w niej podmioty oraz rzetelne, zgodne z prawdq wypelnienie wszystkich
rubryk, dotyczqcych w szczegolnoSci: szczepren, przyjmowania i dawek lek6w, rodzaj6w
uczulefl, noszenia okular6w, aparatu ortodontycznego, znoszenia warunk6w jazdy
samochodem i innych.

3. Sprawdzenie czy oSwiadczenia zalqczone do karty kwalifikacyjnej s4 wypelnione
i podpisane przez rodzic6w/prawnych opiekun6w uczestnika wypoczynku.

4, Kierowanie na wypoczynek dzieci, kt6rych stan zdrowia umozliwia bezpieczne
uczestniczenie w wypoczynku.

5. Zorganrzowanie dowozu na miejsce zbi6rki, odbioru dzieci po powrocie, pomoc
wytypowanym rodzinom w wyposaheniu dziecka.

6. Dostarczenie/przeslanie kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku wraz
z oiwiadczeniami w SciSle okreSlonym terminie do Kuratorium Oswiaty w Katowicach.

VI. Liczbg miejsc przyznaje sig:

1. W przypadku miejskich/gminnych oSrodk6w pomocy spolecznej, w oparciu o otrzyman4
z lych instytucji informacjg dotyczqc1liczby dzieci r mlodziely urodzonej w latach 2002-
2070, kt6re odbyly co najmniej 1 rok edukacji szkolnej , spelniaj4cej kryteria okreslone
w pkt I.

2. W przypadku szk6l i instytucji pracuj4cych na rzecz dzieci * na pisemny wniosek
skierowany do Kuratorium Oswiaty w Katowicach. Wniosek nale?y zloZyc w terminie do
dnia l0 czerwca 2018r.
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