
Regulamin  

zapisu dzieci na dyżur wakacyjny  

organizowany w oddziale przedszkolnym  

Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach 

 

Podstawa prawna:  

Prawo Oświatowe - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r (Dz. U. z 2018, poz.996)  

Rozporządzenie MEN z 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 

i publicznych placówek.  

 

1. Oddział przedszkolny pełni dyżur w okresie przerwy wakacyjnej przez miesiąc, zgodnie  

z arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny.  

2. Na dyżur wakacyjny do przedszkola mogą zapisać się  dzieci uczęszczające do oddziałów 

przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Łazy. 

3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko te dzieci, których obydwoje rodzice pracują  

w tym czasie.  

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

szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.  

5.Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały  

do przedszkola od 1 września danego roku.  

6. W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się jedną grupę, jeśli zostanie zgłoszonych  

co najmniej 10 dzieci.  

7. Z uwagi na przepisy oświatowe i bezpieczeństwo liczba dzieci w grupie nie może 

przekraczać 25. 

8. Jeśli liczba dzieci przekroczy 25 tworzy się kolejną grupę.  

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może żądać od rodziców  

- do wglądu - dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i niekorzystanie z urlopu w okresie 

dyżuru. 

10. Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane są w terminie podanym przez dyrektora szkoły. 

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

dyżur wakacyjny:  

1)  pobranie i złożenie Wniosku – w sekretariacie szkoły, w terminie wyznaczonym przez 

dyrektora, w tym - wyrażenie oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu w okresie dyżuru,  

na który chce zapisać dziecko,  

2) przestrzeganie zasad dotyczących opłat za korzystanie z usług przedszkola,  

3) w terminie wyznaczonym przez dyrektora  rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę  

za korzystanie z usług przedszkolnych, 

4) opłata jest pobierana z góry – naliczana  wg ilości posiłków, liczby godzin pobytu i liczby 

dni wskazanych we wniosku.  



12. Rezygnację z dyżuru należy zgłosić telefonicznie lub pisemnie przed rozpoczęciem 

dyżuru, w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty - wyjątkiem jest choroba 

dziecka.  

13. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające 

dzieci o okazanie dokumentu tożsamości.  

14. O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola decyduje dyrektor.  

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte 

 w Statucie oraz innych dokumentach. 

16. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor szkoły  

lub organ prowadzący. 


