
Regulamin dyżuru wakacyjnego  

Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  

w Skawinie od 4 do 27 lipca 2022 r. 

§ 1 
 

1. Z dyżuru mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku 

szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.  

2. Okres dyżuru wakacyjnego ustalony jest pomiędzy  4 -27 lipca 2022 r. 

3. Dyżur pełniony jest w budynku  Przedszkola Samorządowego nr 5 ul. Daszyńskiego 11.  

  

§ 2 

1. W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się grupę jeżeli zostanie zgłoszonych co najmniej 

15  dzieci.  

2. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 20 dzieci.  

 

§ 3 

1. Czas pracy przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego ustala się w godzinach 7.00 - 

16.30.  

2. Podczas trwania dyżuru wakacyjnego nie jest realizowana podstawa programowa ani 

terapie tylko miesięczny plan pracy sporządzony przez nauczyciela dyżurującego 

przedszkola. 

§ 4 

1. Składanie wniosków na dyżury wakacyjne dokonywane jest w przedszkolu 

macierzystym od dnia 19 kwietnia  do dnia 29 kwietnia 2022 r. 

                                                                         § 5 

 

1. Z uwagi na wyjątkowość sytuacji- remont przedszkola macierzystego z dyżuru 

wakacyjnego  mogą korzystać dzieci obydwojga rodziców pracujących,  

niekorzystających w tym czasie z urlopów wypoczynkowych, 

macierzyńskich/rodzicielskich, wychowawczych, nie mających możliwości pracy 

online.   



§ 6 

1. O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje komisja rekrutacyjna. 

2. Rodzice dzieci przyjętych na dyżur zobowiązani są do podpisania oświadczenia  

( załącznik  nr 1). 

§ 7 

1. Rodzice są zobowiązani do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na 

dyżur wakacyjny: 

1) złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur 

wakacyjny do dnia 29 kwietnia 2022 r. (załącznik nr 2). Wydawanie  

i przyjmowanie wniosków odbywa się w recepcji przedszkola. 

2) przestrzegania zasad ustalonych w przedszkolu,  

3) wniesienia opłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonać na 

rachunek macierzystego przedszkola w terminie do 28 czerwca 2022 r. zgodnie  

z zadeklarowaną we wniosku liczbą godzin oraz dni pobytu dziecka na dyżurze, po 

uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej opłaty. 

4) wniesienie opłaty za wyprawkę, w kwocie ustalonej przez Rade Rodziców  

w kwocie 45 zł płatne w recepcji przedszkola do 28 czerwca 2022 r. 

5) brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca na 

dyżur wakacyjny. 

6) Stawka żywieniowa za całodniowe wyżywienie zostaje ustalona w kwocie  

15,00 zł 

2. Nieobecność dziecka w przedszkolu w trakcie dyżuru wakacyjnego należy zgłaszać na 

podany numer telefonu. 

                                                                         § 8 

1. W trakcie dyżuru wakacyjnego dzieci są połączone w nowo utworzone grupy nie 

tożsame z grupami funkcjonującymi  w roku szkolnym.  

2. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele przedszkola macierzystego według ustalonego     

      harmonogramu. 

 



§ 9 

1. W trakcie trwania dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby 

odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo 

dzieci. 

§ 10 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte 

    w Statucie Przedszkoli oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku  

z   niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący. 

 


