
Zasady przyznawania miejsc w ramach wypoczynku letniego

organizowanego dla dzieci i mlodzieiy z terenu wojew6dztwa Sl4skiego

w 2021r.

Podstawa prawna:
- Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie

wypoczynku dzieci i mlodzieZy (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)
-UstawaPrawooSwiatowe zdnia 14grudnia2016roku (Dz.U.z2020r-,poz.970zezm.)
- Ustawa z dnia 7 wrzesnia I 991 roku o systemie oSwiaty (Dz.U . z 2020r. poz. 7327 ze zm.)

Ustala sig co nastgpuje:

l. Przy rekrutacji os6b mog4cych skorzysta6 z wypoczynku letniego organizowanego dla

dzieci i mlodzie?y z terenu wojewodztwa Sl4skiego uwzglgdnia sig clzieci i mlodzieZ
urodzon4 w latach 2006-2013, kt6re odbytry co najmniej rok edukacji szkolnej.
Z wypoczynku mog4 skorzystai w szczeg6lnoSci :

1. dzieci objgte pieczqzastqpczq;
2. dzieci pochodzqce z rodzin Zyjqcych w trudnych warunkaoh materialnych,

w tyrn :

- zrodzinwychowuj4cych troje lub wigcej dzieci
- samotnie wychowywane, o kt6rych mowa w aft. 4 pkt. 43 ustawy

Prawo oSwiatowe I Dz.U. z 2020r. poz. 910 l.
Przez rodziny Zyjqce w trudnych warunkach materialnych, o kt6rych mowa wyLej nale?y
rozumied rodziny, w kt6rych doch6d na osobg w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego okreSlonego w art.5 ust. I lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o Swiadczeniach rodzinnych 1D2.U.2020 poz. 1111;

3. dzieci z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zalwiadcz,eniem lekarskim
i mieszkaj4ce w Srodowiskach ekologicznie zagroZonych;

4, dzieciimlodzieZ dotknigte przypadkiem losowym lub klgsk4 zywiolowzl:

a) osoba z rodziny dotknigtej przypadkiem losowym, tj. zdarzeniem losow)rrn
niezaleanym od woli czlowieka, kt6re powoduje uszczerbek na dobrach osobistych lub
maj4tkowych czlowieka lub zwigkszenie jego potrzeb maj4tkowych;

b) osoba z rodziny dotknigtej klgsk4 zyr,violow4 tj. katastrof4 naturaln4 lub awariE
techniczn4, kt6rych skutki zagraZajq zyciu lub zdrowiu dulej liczby os6b, mieniu
w wielkich rozmiarach albo Srodowisku na znacznych obszarach.

II. BezpoSrednia rekrutacja dzieci do uczestnictwa w wypoczynku odbywa siq poprzez
miejskie/grninne oSrodki pomocy spotrecznej i obejmuje rodziny spelniaj4ce krleria
okreSlone w pkt I.

III. Sl4ski Kurator Oswiaty mole na podstawie umotyr,vowanych pr6Sb szk61 i instytucji np.

s4d6w rodzinnych, dom6w dziecka, stowarzyszef i organizacji pracuj4cych na rzecz dzieci
skierowa6 nawypoazynek dzieci spelniaj4ce kryteria okreSlone w pkt I .



IV. Slqski Kurator Oswiaty decyduje o liczbie przyznanych miejsc dla dzieci i mlodzie?y

uczestnicz4cej w wypoczynku z terenu wojewodztwa Sl4skiego spelniajqcych kryteria

okreSlone w pkt. I.

V. Miejskie/gminne oSrodki pomocy spolecznej, szkoly i wylej wymienione instytucje
pracuj4ce na rzecz dzieci odpowiedziaTne sq za'.

1) bezpoSredni4 rekrutacjg dzieci do uczestnictwa w wypoczynku z, uwzglEdnieniem

kryteri6w okreSlonych w pkt I niniejszychzasad;

2) kierowanie na wypoczynek dzieci, kt6rych stan zdrowia urnozliwia bezpieczne

uczestniczenie w wypoczynku.

Uczestnicv wvpoczvnku, ktorzv biora udzial w wvpoczvnku:

a) musz4 by6 zdrowi w dniu wyjazdu co poSwiadczajq rodzice dziccka w pisemnym

oSwiadczeniu o braku u uczestnikawpoczynku infekcji oraz objaw6w chorobowych,
sugeruj 4cych chorob g zakaLnq;

b) nie zamieszkiwaly z osob4 przebywaj4cq na kwarantannie i nie mialy kontaktu
z osob4 podejrzanqo zakalenie w okresie 14 dni przezrozpoczgciem wypoczynku, co

stwierdza sig na podstawie oSwiadczenia rodzic6w dziecka, prawnych opiekun6w;
c) s4 przygotowani do stosowania sig do wylycznych i regulamin6w zwiqzanych

z zachowaniem dystansu spolecznego (co najmniej 2 m) otaz przestrzeganiem
wzmolonych zasad hi gieny,

3. Zorganizowame dowozu na miejsce zbiorki, odbioru dzieci po powrocie, pomoc
wytypowanym rodzinom w wyposaleniu dziecka.

VI. Rodzice/prawni opiekunowie uczestnik6w wypoczynku:

l. zobowi4zuj4 siE do niezwlocznego - do 12 godzin- odbioru dziecka z wypoczynku
w przypadku wyst4pienia u ich dziecka niepokoj4cych objaw6w choroby
(podrvyzszona temper attJt a, kaszel, katar, dusznoS ci ) ;

2. odprowadzajqcy dziecko na zbi6rkg lub do obiektu, s4 zdrowi, rrie rnaj4 objaw6w
infekcji lub choroby zakaLnej i nie zamieszkiwali z osob4 przebywajqcq na

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed
r o zp o czgciem wyp o czynku ;

3. jeleh dziecko choruje na chorobg przewlekl4 mog4cq narazic je na cigzszy przebreg
zakaienia, rodziclprawny opiekun, ma obowi4zek poinfonnowania organizatora
o tym fakcie na etapie zglaszania udziaiu w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku. W przypadku wyst4pienia u uczestnika chor6b przewleklych
konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwskazah zdrowotnych do
udzialu w wypoczynku;

4. nale?y zaopatrzy| uczestnika wypoczynku w indywidualne oslony nosa i ust do tZycia
podczas pobytu na wypoczynku.

VII. Wypelnione karly kwaliflkacyjne uczestnika wypoczynku rodzice lub prawni
opiekunowie przesylajq bezpoSrednio do organizatora wypoczynku wskazanego
przez Kuratorium OSwiaty w Katowicach.



V[I. Liczbg miejsc przyznaje sig:

l. w przypadku miejskich/gminnych oSrodk6w pomocy spotecznej, w oparciu o otrzyman4
z tych instytucji informacjg dotyczqcq liczby dzieci i mNodzie?y urodzonej w latach 2006-

201,3, kt6re odbyly co najmniej 1 rok edukacji szkolnej , spelniaj4cej kryteria okreSlone

wpktl;

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 25 maja202lr.

$las'ki Kuira I o.r { }6wiaty

frbokr
'miir th'saula Bauer


