
ZARZĄDZENIE NR 70/2013 

WÓJTA GMINY WEJHEROWO  

z dnia 20 maja 2013 r. 

W sprawie zasad naboru uczniów na wyjazdy kolonijne finansowane z budżetu 

Gminy Wejherowo 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 

Wójt Gminy Wejherowo  

zarządza co następuje: 

§ 1 

Ustala się zasady naboru uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Wejherowo na 

wyjazdy kolonijne finansowane z budżetu Gminy zawarte w regulaminie stanowiącym 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Spraw 

Społecznych. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 33 Wójta 

Gminy Wejherowo z dnia 27.04.2009 r. w sprawie zasad naboru uczniów na wyjazdy 

kolonijne w szkołach gminnych.  

 

 



 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy 

Nr 70/2013 z dnia 20 maja 2013 r. 

 

Regulamin naboru uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo,  

na wyjazdy kolonijne finansowane z budżetu Gminy Wejherowo 

§1 

Niniejszy regulamin określa zasady naboru uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo, na 

wyjazdy kolonijne finansowane z budżetu Gminy. 

§ 2 

1. Nabór przeprowadzany jest w poszczególnych placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo, zgodnie z ustaloną przez Wójta 

Gminy Wejherowo ilością przypadającą na daną placówkę. 

2. Dla uczniów mieszkających w Gminie Wejherowo, a uczęszczających do placówek 

oświatowych poza Gminą Wejherowo, nabór o którym mowa w ust. 1 jest 

przeprowadzany przez Urząd Gminy. 

§ 3 

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie wstępnego naboru jest 

dyrektor szkoły, który może wyznaczyć do przeprowadzenia naboru innego 

nauczyciela oraz Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych dla uczniów 

mieszkających w Gminie Wejherowo, uczęszczających do placówek oświatowych 

poza Gminą Wejherowo. 

2. Po przeprowadzeniu wstępnego naboru ostatecznej kwalifikacji dokonuje komisja 

powołana zarządzeniem Wójta.  

 

 



§ 4 

Decyzja komisji o kwalifikacji na wyjazd jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

 

§ 5 

Dyrektor szkoły oraz Kierownik Referatu Oświaty w ogłoszeniu o naborze określają ilość 

osób mogących się zakwalifikować na wyjazd oraz terminy obowiązujące uczestników 

wyjazdu.  

§ 6 

Zakwalifikowany na wyjazd może być uczeń, który otrzymał w ostatnim semestrze 

a) ocenę wzorową lub bardzo dobrą ze sprawowania oraz 

b. średnią ocen z przedmiotów wynoszącą 4,00 lub więcej. 

§ 7 

W przypadku większej ilości chętnych niż ilość miejsc przyznana szkole o zakwalifikowaniu 

decyduje powołana przez Wójta komisja. 

§ 8 

W przypadku mniejszej ilości chętnych kwalifikowanych zgodnie z § 6, decyzją dyrektora 

można zakwalifikować ucznia, który na ostatni semestr otrzymał ze sprawowania ocenę dobrą 

i nie sprawiał problemów wychowawczych. 

§ 9 

Dwa dni po zakończeniu naboru dyrektor wywiesza listę uczniów, a Kierownik Referatu 

Oświaty i Spraw Społecznych zamieszcza na stronie internetowej Urzędu informację o 

uczniach uczęszczających do placówek oświatowych poza Gminą Wejherowo, którzy 

zakwalifikowali się na wyjazd. 

 

 



§ 10 

Osoby które zakwalifikowały się na wyjazd zobowiązane są do: 

a. wypełnienia „karty kwalifikacyjnej” i oddania jej w wyznaczonym terminie, 

b. dokonania wpłaty na podane konto bankowe. Dowód wpłaty należy w określonym 

terminie przedstawić w szkole lub w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych. 

§ 11 

Osoby które nie dotrzymają wyznaczonych terminów, zostają skreślone z listy uczestników 

wyjazdu. 

§ 12 

Uczeń ma prawo do wyjazdu dofinansowanego przez Gminę Wejherowo jeden raz w ciągu 

dwóch lat nauki.  

§ 13 

Rodzice uczniów, spełniających warunki określone w § 6 oraz § 8, znajdujący się w trudnej 

sytuacji materialnej, a dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty wynikającej 

z ustawy o pomocy społecznej, mogą złożyć podania do Wójta Gminy Wejherowo, o 

całkowite zwolnienie z konieczności dokonania wpłaty. 

 
 


