
Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 1
w Łazach na dyżur wakacyjny.

Podstawa prawna: 

            1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r,  Prawo Oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 
1290, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 534, 730, 761);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r.r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019,              
poz. 502);

§ 1

Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach pełni dyżur w okresie przerwy wakacyjnej przez 1 miesiąc     
w lipcu, zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny.

§ 2

Na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole mogą zapisać się dzieci uczęszczające do 
Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach w sytuacji gdy w grupach pozostaną wolne miejsca 
również dzieci  z przedszkoli z terenu gminy Łazy.

§ 3

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.

§ 4

W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się dwie grupy przedszkolne. Liczba dzieci w grupie nie 
może przekraczać 25 dzieci.

§ 5

Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane są od 3 czerwca do dnia 14 czerwca.

§ 6

Z dyżuru wakacyjnego  mogą korzystać dzieci, których obydwoje Rodzice w tym czasie pracują 
oraz dzieci, których rodzic samotnie wychowuje i w tym okresie pracuje.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka na 

dyżur wakacyjny.



§ 7

Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur 
wakacyjny:

– dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu) do dnia 14 czerwca danego roku,
– przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu, 
– dokonanie wpłaty za przedszkole do dnia 28 czerwca 2019r. za każdy dzień 
korzystania z wychowania przedszkolnego w sposób wskazany przez dyrektora przedszkola 
(płatność u intendenta). Brak wpłaty za wyżywienie oznacza rezygnację rodziców/opiekunów 
prawnych z miejsca w dyżurującej placówce i powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci 
zapisanych na dyżur .

§ 8

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny zawiera poniższe informacje:
– imię i nazwisko dziecka
– 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

§ 9

W pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci
o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

§ 10

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola decyduje Dyrektor.

                                                                                                       Dyrektor Przedszkola
                                                                                                            Beata Sadowska
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