
MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  Nr  1
ul. Tarczyhska  28

9}320 Mszczortw, {el. (0-46) 857-16€8
N I P  838-13-13-377

ZARZADZENIE Nr 11/2022

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nrl w Mszczonowie

z dnia  22.06.2022 w sprawie zasad rekrutacji na dyzur wakacyjny
w Miejskim Przedszkolu Nrl w Mszczonowie

podstawa pravl;na:   Zarzqdzenie 59/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 21.06. 2022

Na podstawie art. 30 ust.1  ustavvy z dni.a 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (i. j. Dz. U. a 2022 poz. 559 ze an.) oraz § 12 ust.1 i § 18
Roaporzqdzenia Mi,nistra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegdiowej organizacji publicanycli sckdi i publicznych
przedsckol}   q}z.U.   a   2019   pob.   502)   oraz  wniosk6ni   zlozonych   przez   dyrektor6w  przedsckoha/sckdi  podstawovvych   a   oddalaland
przeds zkoinymi i radrodzic6w.

zarzadza sic, co nastepuje:

§1

Dyzur wakacyjny trwa od 01.07.2022 do  12.08.2022. w godzinach 7,00 -17,00 na ul.
Tarczyhskiej 28. Ilos6 miejsc w Miejskim Przedszkolu Nrl w Mszczonowie wynosi 56 ( 56 w
przypadku chetnych dzieci z Ukrainy(uchodzcy), 50 w przypadku tylko polskich dzieci).
Wydawanie i przyjmowanie wniosk6w do rekrutacji na Dyzur wakacyjny odbywa sie u
wychowawc6w grup od dnia dzisiejszego tj. 22.06.2022 -trzy dni do 24.06.2022 do godz.
14.00.

§2

Calym dyfurem wakacyjnym tj.6 tygodni moze bye obj?te dziecko obojga rodzic6w
pracujacych, kt6rzy nie moga zapewni6 opieki dzieciom. Ze wzgledu na ograniczona liczbe
miejsc, w pierwszej kolejno§ci b?da przyjmowane dzieci rodzic6w samotnie wychowujacych
dziecko i jednoczesnie pracujacych. W przypadku wi?kszej liczby ch?tnych niz miejsc,
odb?dzie si? losowanie ( 1osowanie odb?dzie si? dnia 27 czerwca o godz.  13.00 w
sekretariacie ul. Tarczyhska 28 w obecnosci dw6ch przedstawicieli Rady Rodzic6w).
Dzieci nie przyj?te zostana umieszczone na liscie rezerwowej.

§3

Lista dzieci przyj?tych na dyrfur wakacyjny zostanie wywieszona (na tablicy
informacyjnej w korytarzu na 11 pi?trze - Warszawska 27 i przy sekretariacie ul. Tarczyhska
28, w dniu 28 czerwca do godz. 14.00

§4

Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

dszkola  Nr  1

laska


