
Regulamin dyżuru wakacyjnego 

Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu 

 

1. Placówka pełni dyżur w dniach od 16 lipca do 30 lipca 2021 roku.  

2. Funkcjonowanie placówki będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących 

zagrożenia epidemicznego  

3. W celu zgłoszenia dziecka na dyżur należy wypełnić kartę obowiązującą w danej 

placówce.  

4. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny zawiera poniższe informacje:  

– imię i nazwisko dziecka, nr pesel  

– aktualny adres zamieszkania dziecka oraz rodziców/ opiekunów prawnych  

– numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicem  

– deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków  

– informację o alergiach, chorobach przewlekłych, istotnych sprawach dotyczących 

dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu  

– upoważnienie do odbierania dziecka przez wyznaczone przez rodziców osoby.   

5. W czasie dyżuru placówka zapewni dziecku ciepły posiłek w porze obiadowej w 

kwocie 7 zł.  Rodzic musi zaopatrzyć dziecko w śniadanie, drugie śniadanie, 

podwieczorek i picie (w zależności od czasu pobytu). 

6. Płatności za obiady rodzic dokonuje w sekretariacie placówki.  

7. Płatność za pobyt w przedszkolu rodzic dokonuje na konto Urzędu Gminy.  

Do sekretariatu szkoły dostarcza potwierdzenie dokonania wpłaty.  

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

dyżur wakacyjny:  

– dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.  

– przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu dotyczących opłat za korzystanie  

z usług przedszkola, a także dotyczących przyprowadzania dzieci (rodzic nie wchodzi 

do budynku, przybycie oznajmia się dzwonkiem; w przedszkolu może przebywać 

dziecko bez objawów choroby – kaszel/katar).  



– po zakończeniu dyżuru wakacyjnego wniesienia opłat za korzystanie z usług 

przedszkola (opłaty za pobyt) do dnia 30 lipca br., na nr konta Urzędu Gminy:   

89 8413 0000 0104 5204 2000 0001   

Urząd Gminy w  Łęce Opatowskiej 

ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska 

9. Na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole mogą zapisać się tylko dzieci 

uczęszczające do przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym 

jest gmina Łęka Opatowska. 

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

szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest 

okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września 

danego roku. 

11. W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się jedną grupę. Liczba dzieci w grupie nie 

może przekraczać 25 dzieci. 

12. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których obydwoje Rodzice pracują  

w tym czasie. 

13. W pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby 

odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo 

dzieci. 

14. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy 

zawarte w Statucie przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające  

w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący. 


