
Regulamin dyżuru wakacyjnego 

w Publicznym Przedszkolu „Dębowe Ludki”  w Józefowie 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia  lutego 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia dziecka z jednej publicznej placówki do drugiej(Dz.U. z 

2015r.,poz.24) 

Uchwała Nr 341/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013 roku w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola. 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r.wydane dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku od lat 3,wydane na 

podstawie  art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567) 

 

§ 1 Dyżur wakacyjny w Publicznym  Przedszkolu „Dębowe Ludki”  w Józefowie 

rozpoczyna się 10-go sierpnia 2020r. i trwa do 28 sierpnia  2020 roku. 

§ 2  Dyżur wakacyjny odbywać  się będzie w siedzibie  przedszkola przy ul. Jasnej 6.  

§ 3 Na dyżur wakacyjny określa się liczbę 28-tu miejsc dla dzieci   przy zachowaniu 

zasad ustalonych przez GIS (z dn.4czerwca 2020r.) 

§ 4.  Pierwszeństwo przyjęcia  mają dzieci, których rodzice: 

-nie mają możliwości pracy zdalnej 
-pracują w systemie ochrony zdrowia i służb mundurowych 
-pracują w handlu, przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania   
 
§ 5.Z dyżuru mogą korzystać w pierwszej kolejności  dzieci, które uczęszczały do 

przedszkola „Dębowe Ludki” w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.  

§ 6. Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane będą w terminie 8 – 19czerwca 2020r. 

§7.Regulamin dyżuru wakacyjnego oraz Karta zgłoszenia dziecka na dyżur 

wakacyjny dostępne są na stronie: www.deboweludki.com 

§8.Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest przesłanie wypełnionej 

karty zgłoszenia dziecka do przedszkola , w nieprzekraczającym terminie.  

§ 9.1. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny ( załącznik nr 1 do Regulaminu) 

zawiera : 

 imię i nazwisko dziecka,  

 aktualny adres zamieszkania,  

 numer telefonu do szybkiego kontaktu,  



 informacje o stanie zdrowia - alergii, chorobach przewlekłych, istotnych 

sprawach dotyczących dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie w 

przedszkolu,  

 upoważnienie do odbioru dziecka (załącznik do karty zgłoszenia).  

 

2. W czasie dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo, ze względu na 

bezpieczeństwo dzieci, prosić osoby odbierające o okazanie dokumentu tożsamości. 

§ 10.Lista dzieci przyjętych na dyżur będzie podana do wiadomości 24 czerwca 

2020r. 

§ 11.Przedszkole w czasie dyżuru czynne jest w godz. 8:00 - 16:00. Dzieci należy 

przyprowadzać  do godziny 8:30. 

§ 12.Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 8:00-13:00 jest bezpłatny – 

realizacja „Programu Wakacyjnego Przedszkola”. Każda następna rozpoczęta 

godzina jest płatna 1 zł. Stawka żywieniowa wynosi: 12,00zł (śniadanie, obiad, 

podwieczorek). 

Opłatę za świadczenia przedszkolne (pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie) za 

cały zadeklarowany czas pobytu dziecka, rodzic/prawny opiekun, zobowiązany jest 

uregulować  do 10 sierpnia 2020r., za pośrednictwem konta bankowego:  

93  1160  2202  0000  0003  3216  0983 

Nazwa odbiorcy: Publiczne Przedszkole „Dębowe Ludki”; ul. Jasna 6;05-420 Józefów 

Tytułem: imię i nazwisko dziecka 

§ 13. Brak wpłaty za dyżur wakacyjny 2020r. będzie jednoznacznym ze skreśleniem 

dziecka z listy.  

§ 14   Po zakończonym dyżurze i podliczeniu frekwencji dziecka do dnia 28 sierpnia 

2020r.  nadpłata zostanie zaliczona na poczet miesiąca września. 

§ 15 Dyrektor Publicznego  Przedszkola „Dębowe Ludki”  w Józefowie zapewnia 

bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, zgodne z zaleceniami  

GIS 

§ 16.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy 

zawarte w Statucie Przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające w 

związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący. 

§ 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19czerwca 2020r.  

 

 


