
Zarządzenie Nr 1/2012 
Wójta Gminy Jadów 

z dnia 2 stycznia 2012r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu ustalenia organizacji pracy 
przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Jadów 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, zarządzam co następuje:  

 
§ 1 

 
Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci 
uczęszczających do przedszkoli w sprawie funkcjonowania ww. placówek w okresie przerw 
międzyświątecznych, ferii zimowych i wakacji. 

§ 2 
 

1. Cel konsultacji – ustalenie z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci organizacji pracy 
przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Jadów. 

2. Przedmiotem konsultacji jest uświadomienie rodzicom/ prawnym opiekunom dzieci, iż ustalenie 
dyżurów jest bardzo korzystne i bezzasadne jest funkcjonowanie dwóch placówek jednocześnie w 
okresie przerw międzyświątecznych, ferii zimowych i wakacji, z powodu zbyt małej liczby dzieci 
przebywających w przedszkolach w tych okresach. 

3. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustalam na dzień : 
1) Gminne Przedszkole w Jadowie – 10 stycznia 2011r. godz. 1500 
2) Przedszkole Samorządowe w Urlach – 5 stycznia 2011r. godz. 1600 
 

4. Harmonogram konsultacji : 
1) podpisanie listy obecności 
2) omówienie problemu przez Wójta Gminy Jadów 
3) omówienie problemu przez Dyrektorów przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy 

Jadów 
4) zajęcie stanowiska przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci 
5) wspólne ustalenia w formie głosowania. 
6) podpisanie protokołu z konsultacji. 
 

5. Konsultacje obejmują swym zasięgiem przedszkola z terenu Gminy Jadów. 
 
6. Formą przeprowadzenie konsultacji jest otwarte spotkanie konsultacyjne z rodzicami lub 

prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do przedszkoli. 
 
7. Miejsce przeprowadzenia konsultacji : 

1) Gminne Przedszkole w Jadowie ul. 11 Listopada 9 
2) Przedszkole Samorządowe w Urlach ul. Żwirki i Wigury 4. 
 

8. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Wójta Gminy Jadów Pan 
Robert Denis. 

§ 3 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta. 

§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Wójt Gminy Jadów 
           /-/ Dariusz Stanisław Kokoszka 


