
ZARZĄDZENIE NR 61/22 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 
ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla punktów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 
poz. 559 z późń.zm.) § 14 ust. 2 uchwały nr XLI/396/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2010 r. 
w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Mszczonów (t. j. Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 93 z 2010 poz. 1588) oraz złożonych wniosków zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam dla punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: 

1) przerwy wakacyjne w funkcjonowaniu zgodnie z Załącznikiem Nr 1do niniejszego zarządzenia, 

2) dyżury wakacyjne - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2021/2022 do 
przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/punktów przedszkolnych prowadzonych przez 
Gminę Mszczonów z zastrzeżeniem ust. 10. 

2. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których obydwoje rodzice/opiekunowie prawni lub 
rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują i nie mogą zapewnić dziecku opieki przez cały 
okres przerwy w funkcjonowaniu placówki przedszkolnej. 

3. Ilość grup przedszkolnych i czas pracy ustala dyrektor szkoły przy której zlokalizowany jest punkt 
przedszkolny organizujący dyżur, uwzględniając możliwości punktu przedszkolnego. 

4. Liczebność grup przedszkolnych ustala dyrektor szkoły przy której zlokalizowany jest punkt  przedszkolny 
organizujący dyżur uwzględniając możliwości punktu przedszkolnego oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Podczas dyżuru wakacyjnego zapewniane są tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

6. Rekrutacja na dyżur wakacyjny, w tym wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie na dyżur odbywa 
się w punkcie przedszkolnym, do którego będzie uczęszczało dziecko. 

7. W przypadku większej liczby wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, niż liczba posiadanych 
przez punkt przedszkolny miejsc, dyrektor szkoły przy której zlokalizowany jest punkt przedszkolny organizujący 
dyżur dokonuje wyboru w drodze losowania a pozostałe dzieci zapisuje na listę rezerwową. 

8. Termin składania wniosków i termin podania informacji o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny, 
ustala dyrektor szkoły przy której zlokalizowany jest punkt przedszkolny organizujący dyżur. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zakwalifikowanego na dyżur wakacyjny w terminie 3 dni od 
otrzymania informacji pisemnie potwierdzają uczęszczanie dziecka na dyżur. 

10. W przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji, na dyżur wakacyjny mogą być 
przyjmowane dzieci z pominięciem zasad określonych w ust. 1 i 2. 

11. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny zobowiązani są do wniesienia opłaty 
za pobyt w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu powyżej 5 godzin oraz za wyżywienie wg stawek 
obowiązujących w dyżurującej placówce przedszkolnej. 

12. Opłata za pobyt nie dotyczy dzieci 6-letnich objętych obowiązkiem przedszkolnym. 

13. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do punktu  
przedszkolnego w nowym roku szkolnym. 

14. W sprawach nie uregulowanych w zarządzeniu obowiązują zapisy określone Uchwale Nr XLI/396/10 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na 
terenie gminy Mszczonów oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
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§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych przy których zlokalizowane 
są punkty przedszkolne organizujące dyżur wakacyjny. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

Józef Grzegorz Kurek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/22 

Burmistrza Mszczonowa 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

PRZERWY WAKACYJNE W FUNKCJONOWANIU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH 
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

Termin przerwy wakacyjnej 
Punkt przedszkolny 

od do 
Punkt przedszkolny „Bajka” przy Szkole Podstawowej  w Piekarach 
Piekary, ul. Piekarska 47 
tel.: 46 857 49 27 
www.sppiekary.mszczonow.pl 

22.07.2022 r. 
 

26.08.2022 r. 
 

Punkt przedszkolny „Muminkowo” przy Szkole Podstawowej im. mjr. J. 
Wiśniewskiego w Lutkówce 
Lutkówka, ul. Szkolna 1 
tel.: 46 857 44 27 
www.splutkowka.mszczonow.pl 

27.06.2022 r. 29.07.2022 r. 

Punkt przedszkolny „Kubuś Puchatek” przy Szkole Podstawowej we 
Wręczy 
Wręcza, ul. Szkolna 50 
tel.: 46 857 53 50 
www.spwrecza.mszczonow.pl 

04.07.2022 r. 31.07.2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/22 

Burmistrza Mszczonowa 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

DYŻURY WAKACYJNE  PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

Termin dyżuru wakacyjnego Godziny pracy 
Punkt przedszkolny 

od do od do 
Punkt przedszkolny „Bajka” przy Szkole 
Podstawowej w Piekarach 
Piekary, ul. Piekarska 47 
tel.: 46 857 49 27 
www.sppiekary.mszczonow.pl 

27.06.2022 r. 
 

. 

21.07.2022 r. 
 7.30 15.30 

Punkt przedszkolny „Muminkowo” przy Szkole 
Podstawowej im. mjr. J. Wiśniewskiego 
w Lutkówce 
Lutkówka, ul. Szkolna 1 
tel.: 46 857 44 27 
www.splutkowka.mszczonow.pl 

01.08.2022 r. 31.08.2022 r. 7.30 15.00 

 Punkt przedszkolny „Kubuś Puchatek” przy  
Szkole Podstawowej we Wręczy 
Wręcza, ul. Szkolna 50 
tel.: 46 857 53 50 
www.spwrecza.mszczonow.pl 

01.08.2022 r. 31.08.2022 r. 8.00 13.00 
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