
Zasady przyzn^w^nia miejsc w ramach wypoczynku letniego

organizowanego dla dzieci i mlodzieiy z terenu wojew6dztwa Sl4skiego

w 2019r.

Podstawa prawna:
- Rozporz1dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawit:

wypoczynku dzieci i mlodzie?y (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)
-UstawaPrawooSwiatowe zdnia 14 grudnia20l6roku (Dz.U.z20l8r.poz.996zezm.)
- Ustawa z dniaT wrzesnia 1991 roku o systemie oSwiaty (Dz.U. z20l8r. poz. 1457 ze zm.)

Ustala sig co nastgpuje:

l, Przy rekrutacji os6b mog4cych skorzystad z wypoczynku letniego organizowanego dla

dzieci i mlodziely z terenu wojew6dztwa Sl4skiego uwzglgdnia sig dzieci i mlodzieil

urodzonq w latach 2003-2}ll, kt6re odbyly co najmniej rok edukacji szkolnej, spelniaj4ctl

jedno z ni2ej wymienionych kryteriow:
l. Dzieci objgte pieczqzastgpczq.
2. Dzieci pochodzqce z rodzin zyjqcych w trudnych warunkach materialnych,

wtym:
- zrodzin wychowui4cych tro.ie lub wigcej dzieci
- samotnie wychowywane, o kt6rych mowa w art. 4 pkt. 43 ustaw;r

Prawo oSwiatowe I Dz.U. z20l8r. poz.996 ze zm.l
Przezrodziny Zyj4ce w trudnych warunkach materialnych, o kt6rych mowa wyzei nale?y

rozumie( rodziny, w kt6rych doch6d na osobg w rodzinie nie przekracza kryterium

dochodowego okreSlonego w art.5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.

o iwiadczeniach rodzinnych.
3. Dzieci z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaSwiadczeniem lekarskim

i mieszkaj4ce w Srodowiskach ekologicznie zagro'lonych.

4. Dzieci i mlodziel dotkniqte przypadkiem losowym lub klgsk4 zywiolow4:

a) osoba z rodziny dotkniEtej przypadkiem losowym, tj. zdarzeniem losowym

niezaleZnym od woli czlowieka. kt6re powoduje uszczerbek na dobrach osobistych lutr

maj4tkowych czlowieka lub zwigkszenie jego potrzeb maj4tkowych;

b) osoba z rodziny dotkniEtej klgsk4 Zywiolow4 tj. katastrof4 naturaln4 lub awari4

techniczn4, kt6rych skutki z.agrai.a]4 Zyciu lub zdrowiu duZej liczby os6b, mieniu

w wielkich rozmiarach albo Srodowisku na znacznych obszarach.

II. BezpoSrednia rekrutacja dzieci do uczestnictwa w wypoczynku odbywa sig poprzez

miejskie/gminne oSroclki pomocy spolecznej i obejmuje rodziny spelniaj4ce kryteria

okreSlone w pkt I.

III. Sl4ski Kurator Oswiaty moae na podstawie umotywowanych pr6Sb szk6l i instytucji np.

s4d6w rodzinnych, dom6w clziecka, storvarzyszeri i organizacji pracuj4cych na rzecz dzieci

skierowad na wypoczynek dzieci spelniaj4ce kryteria okreSlone w pkt I .

IV. Sl4ski Kurator Oswiaty decyduje o liczbie przyznanych miejsc dla dzieci i mlodzie|y

uczestnicz4cej w wypoczynku z terenu wojew6dztwa Sl4skiego spetniaj4cych kryteria

okreSlone w pkt. I.



V. Miejskie/gminne oSrodki pomocy spolecznej, szkoiy i wyzej wymienione instytucjr:

pracuj qce na rzecz dzieci odpowiedzialne s4 za:

1. Bezpo(redni4 rekrutacjg dzieci do uczestnictwa w wypoczynku z ltwzglqdnieniem
kryteri6w okreSlonych w pkt I ninie.iszych zasad.

2. Weryfikacjg kart kwalilikacyjnych uczestnika wypoczynku, tzn. wypelnienie kart przez,

wszystkie wskazane w nie.i podmioty orazrzetelne, zgodne zprawd1 wypelnienie wszystkich
rubryk, dotycz4cych w szczeg6lnoSci: szczepien, przyjmowania i dawek lek6w, rodzaj6rar

uczulefl, noszenia okular6w, aparatu ortodontycznego, znoszenia warunk6w jazdy,

samochodem i innych.

wanie na wypoczynek dzieci. kt6rych stan zdrowia umozliwia bezpieczn<>

iczenie w wypoczyrrkur.

4. ie dow'ozu r1a mie.isce zbi6rki, odbioru dzieci po powrocie, pomoo

wlt wanym rodzinom w wyposazeniu clziecka.

,ynku.

miejsc przyzna.ie sig:

1.W ypadku miejskich/gminnych oSrodk6w pomocy spolecznej, w oparciu o otrzymana1

z tych
2011,

instytucji informacjg dotyczqcq |icz.by dzieci i mlodzieZy urodzonej rv latach 2003"

odbyly co najmnie.i 1 rok edukacji szkolnej , spelniaj4cej kryteria okreSlone

wpktl

5.
w iejszym

2.W padku szk6t i

ski v do Kuratoriunr
dnia czerwca 2019r,

ie kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku do wskazanych
ie' przsz Kuratorium Oswiaty w Katowicach organizator6ur

instytucii pracu.jEcych na rzecz dzieci - na pisemny wniosek:

Oswiaty w Katowicach. Wniosek naleZy zloZy(, w terminie dcr

Sl4ski Kurator O6wiaty

Mfu,r
mqr Urszula Bauer


