
Załącznik  
        do Zarządzenia Nr 45/2017 

        Wójta Gminy Celestynów 

        z dnia 27 marca 2017 roku 
 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego 

dla przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów 

 

 

§ 1 

Dyżur wakacyjny jest organizowany od 03 do 31 lipca dla dzieci uczęszczających w danym 

roku szkolnym do samorządowych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów 

przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów. 

 

§ 2 

Termin składania „kart zapisu” /załącznik nr 2/ w dyżurującym przedszkolu trwa od 04 maja 

do 12 maja w dniach i godzinach określonych przez dyżurujące przedszkole. 

 

§ 3 

Dyżur wakacyjny będzie zorganizowany dla dzieci obojga rodziców pracujących. O przyjęciu 

do dyżurującego przedszkola decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka                               

do przedszkola stanowiącej Załącznik do Zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla 

przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

 

§ 4 

Kartę zgłoszenia dziecka do dyżurującego przedszkola rodzice pobierają w macierzystej 

placówce -  karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą. 

 

§ 5 

Ilość miejsc w przedszkolu dyżurującym określa dyrektor placówki uwzględniając realne 

możliwości organizacyjne przedszkola. 

 



§ 6 

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego  

w § 2  terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji 

dyrektora dyżurującego przedszkola. 

 

§ 7 

Podpisywanie umów z rodzicami odbywać się będzie w siedzibie przedszkola dyżurującego  

od 16-20 maja  w godzinach i dniach określonych przez dyrektora przedszkola. 

 

§ 8 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystnie z usług 

przedszkola w okresie dyżuru w terminie do 31 maja 2016 r. Niedokonanie wpłaty w wyżej 

wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca dla dziecka w przedszkolu 

dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia. 

 

§ 9 

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru reguluje Uchwała Nr 

226/17 Rady Gminy Celestynów  z dnia 05 stycznia  2017 r. w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Celestynów. Stawka żywieniowa będzie uzależniona od 

kształtowania się cen w danym roku. 

 

§ 10 

Dyrektor przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny zapoznaje rodziców dzieci z innych 

placówek z zapisami procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 

§ 11 

W kwestiach nieregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego 

obowiązują przepisy zawarte w statutach oraz regulaminach przedszkola. 

 

 

 
 


