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 WYDZIAŁ  EDUKACJI,   41-902  BYTOM,  UL.  Jana Smolenia  35,    TEL:  32 39 76 596 

 
Szanowni Państwo,  
       zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Prezydenta Bytomia z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
„Regulaminu dofinansowania do wyjazdowego i stacjonarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 
ferii zimowych i letnich” Wydział Edukacji UM w Bytomiu przekazuje informacje dotyczące zakresu 
podejmowanych przez szkołę/placówkę działań w ramach organizacji lub koordynacji wypoczynku w 
ramach udzielanego dofinansowania do ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018 
1/ wypoczynek wyjazdowy: 

- dochód brutto na 1-ego członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty  
1 050,00 zł brutto, 

- stawkę dofinansowania określono w wysokości 21 zł/dzień przy minimum  
6 dniach w okresie ferii zimowych (w okresie ferii letnich 10 dniach) i nie dłuższym niż  
21 dni, 

- dofinansowanie do wypoczynku wyjazdowego może być przyznane uczniowi  
w formie jednorazowej tj. : w okresie ferii zimowych lub ferii letnich, 

- dofinansowanie do wypoczynku wyjazdowego nie wyklucza możliwości otrzymania 
dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego.  

2/ wypoczynek stacjonarny: 

- przy obliczaniu tej formy wypoczynku nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego, 

- stawkę dofinansowania określono w wysokości 9 zł/dzień przy minimum  
5 dniach wypoczynku,  

- dofinansowanie do wypoczynku stacjonarnego może być przyznane zarówno  
na ferie zimowe jak i letnie, 

- dofinansowanie do wypoczynku stacjonarnego w danym okresie feryjnym jest przyznane tylko raz. 
 
WAŻNE!!! 
Z uwagi na przewidziane kontrole wydatkowania środków pochodzących z opłat przedsiębiorców za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które  wydatkowane są w ramach 
realizowania ww. działania, wszyscy organizatorzy (szkoły, placówki oświatowe i inne podmioty), 
którzy podejmą się organizacji wypoczynku feryjnego zobowiązani są dostarczyć do Wydziału 
Edukacji przed rozpoczęciem ferii zimowych:  

- programu profilaktycznego, który będzie realizowany w czasie wypoczynku feryjnego w ramach 
przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, wynikającego z ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

- ramowy program ferii zimowych, 

- wydruk zaświadczenia z Kuratorium Oświaty stanowiący potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku. 
Natomiast po zakończeniu wypoczynku zobowiązuje się wszystkich organizatorów  
do przedłożenia w Wydziale Edukacji sprawozdania z realizacji programu profilaktycznego.  
 
 

Ostateczny termin składania wniosków do Wydziału Edukacji wraz z wykazem uczniów 
upływa w dniu 17  stycznia 2018 r.   
W związku z powyższym do dnia 16 stycznia 2018 r. należy złożyć wnioski  w sekretariacie  
I LO w Bytomiu. 

http://www.bytom.pl/

