
Załącznik nr 1 do zarządzenia 53/2020/2021 z dnia 18 maja 2021r. 

 

 

REGULAMIN DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 

IM. MISIA USZATKA W PORĘBIE 

 

 

1. W czasie wakacji Przedszkole Miejskie nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie będzie 

czynne od 01 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r., w godz. od 6.00 do 16.00 ( od 

poniedziałku do piątku).* 

2. W w/w okresie ze względu na pandemię oraz prawo pracowników do urlopu 

wypoczynkowego, do przedszkola może uczęszczać maksymalna grupa 25 dzieci z 

naszego przedszkola. * 

3. W razie sytuacji awaryjnej – brak kadry pedagogicznej ( choroba nauczyciela – L4, a 

w związku z tym brak możliwości przesunięcia zaplanowanego urlopu u innego 

nauczyciela) przedszkole na ten okres może być zamknięte. 

4. Deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym będą wydawane rodzicom , w 

terminie od 24 do 31 maja 2021r. Deklaracja jest dostępną na stronie 

internetowej. 

5. Wraz z deklaracją rodzice składają oświadczenie dotyczące korzystania z wyżywienia 

oraz liczny godzinnego pobytu dziecka w przedszkolu. 

6. 4 czerwca 2021r.  w przedszkolu na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszona lista dzieci 

ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.* 

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

uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym. 

8. W przypadku większej ilości dzieci , niż liczba miejsc w przedszkolu pod uwagę będą 

brane następujące preferencje : 

a) rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 

b) rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności 

c) wielodzietność w rodzinie ( od trojga dzieci) 

d) orzeczenie o niepełnosprawności kandydata 

e) samotne wychowywanie dziecka 

f) objęcie dziecka pieczą zastępczą 

g) obojga pracujący rodzice 

h) pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin. 



9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola 

poinformuje Rodziców dzieci o nieprzyjęciu do przedszkola z powodu braku miejsca.  

10.  Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest 

prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym"         

( zał. 1). 

11. Deklarację należy oddać do przedszkola w terminie do 2 czerwca 2021r. 

12. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor 

Przedszkola  w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości 

kadrowych placówki  i potrzeb Rodziców.  

13. Na dyżur wakacyjny przychodzą dzieci zdrowe, bez oznak chorobowych, tj. kaszel, 

katar lub podwyższona temperatura ciała. 

 

* nie dotyczy grupy „Kangurki” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


