
Katowice dn. 09.05.2022 r.  

 

Zasady przyznawania miejsc w ramach wypoczynku letniego 

organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego 

w 2022r. 

 

 

Podstawa prawna: 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku  w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.)  

 - Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku  ( Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)  

- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2021r.  poz. 1915 ze zm.) 

 

Ustala się co następuje: 

 

I. Przy rekrutacji osób mogących  skorzystać z wypoczynku letniego organizowanego dla 

dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego uwzględnia się dzieci i młodzież  

urodzoną  w latach 2007-2014, które odbyły co najmniej rok edukacji szkolnej.  

Z wypoczynku mogą skorzystać w szczególności : 

1.    dzieci objęte pieczą zastępczą;  

2. dzieci pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych,  

w tym : 

-   z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci 

- samotnie wychowywane, o których mowa w art. 4 pkt. 43 ustawy  

          Prawo oświatowe / Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm. /.  

Przez rodziny żyjące  w trudnych warunkach materialnych, o których mowa wyżej należy 

rozumieć rodziny, w których dochód  na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

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

o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. 2022 poz. 615/; 

3. dzieci z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim  

i mieszkające w środowiskach ekologicznie zagrożonych;  

4.   dzieci i młodzież dotknięte przypadkiem losowym lub klęską żywiołową: 

 

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

niezależnym od woli  człowieka, które powoduje uszczerbek na dobrach osobistych lub 

majątkowych  człowieka lub zwiększenie jego potrzeb majątkowych; 

 

b)  osoba z rodziny dotkniętej klęską żywiołową tj. katastrofą naturalną lub awarią 

techniczną, których skutki  zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób,  mieniu  

w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach. 

 

II. Bezpośrednia rekrutacja dzieci do uczestnictwa w wypoczynku odbywa się poprzez  

miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej  i obejmuje rodziny spełniające kryteria 

określone w pkt I. 

 

III. Śląski Kurator Oświaty może na podstawie umotywowanych próśb szkół i instytucji  np. 

sądów rodzinnych, domów dziecka, stowarzyszeń i organizacji pracujących na rzecz dzieci 

skierować na wypoczynek dzieci spełniające kryteria określone w pkt I . 

 

IV. Śląski Kurator Oświaty decyduje o liczbie  przyznanych miejsc dla dzieci i młodzieży 

uczestniczącej w wypoczynku z terenu województwa śląskiego spełniających kryteria 

określone w pkt. I.  



 

V. Miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej, szkoły i inne instytucje pracujące na rzecz 

dzieci odpowiedzialne są za: 

 

1) bezpośrednią rekrutację dzieci do uczestnictwa w wypoczynku z uwzględnieniem 

kryteriów określonych w pkt I niniejszych zasad; 

 

2) kierowanie na wypoczynek dzieci, których stan zdrowia umożliwia bezpieczne 

uczestniczenie w wypoczynku.   

 

3) zorganizowanie dowozu na miejsce zbiórki, odbioru dzieci po powrocie, pomoc 

wytypowanym rodzinom w wyposażeniu dziecka. 
 

 

VI. Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku rodzice lub prawni 

opiekunowie przesyłają bezpośrednio do organizatora wypoczynku wskazanego  

przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.  

 

 

VII. Liczbę miejsc przyznaje się: 

 

1. w przypadku miejskich/gminnych ośrodków pomocy społecznej, w oparciu o otrzymaną                          

z tych instytucji informację dotyczącą liczby dzieci i młodzieży urodzonej w latach 2007-

2014, które odbyły co najmniej 1 rok edukacji szkolnej , spełniającej  kryteria określone  

w pkt I ; 

 

2. w przypadku szkół i instytucji pracujących na rzecz dzieci – na pisemny wniosek 

skierowany do Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wniosek należy złożyć w terminie do 

dnia  31 maja 2022r.  
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