
REGULAMIN 

zapisów dzieci na dyżur wakacyjny 

organizowany w Publicznych Przedszkolach  

w Złotowie  
Podstawa prawna: 
Ustawa Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 

1669, 2245 z późn. zm.). 

Uchwała Nr XXIV.173.2016  Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28.12.2016 r. w sprawie określenia opłat 

za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów  

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa Nr 22.2018  w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy 

przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolnym 2018/2019.  

§ 1 
Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną 

zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta Złotowa umożliwiającą: 

- wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa  Ustawa z 

dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. 

zm.), 

- przeprowadzenie prac remontowych.  

    Organ Prowadzący ustala HARMONOGRAM, według którego Publiczne Przedszkola              

w Złotowie  pełnią w okresie wakacyjnym dyżury.   

Każde przedszkole ujęte w harmonogramie pełni dyżur zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 

Miasta Złotowa. W roku 2019 ustalono terminy:  

       Publiczne Przedszkole nr 4 - od 01 do 15 lipca  2019    

       Publiczne Przedszkole nr 1  - od 16 do 31 lipca   2019       

       Publiczne Przedszkole nr 3 - od 1 sierpnia do 16 sierpnia 2019 

       Publiczne Przedszkole nr  2- od 19 sierpnia do 30  sierpnia 2019  

 

Prognoza harmonogramu pracy publicznych przedszkoli na kolejne lata:  

 

 I   i  II  

tydzień lipca    
    III  i  IV  

tydzień lipca 
I   i  II  

tydzień sierpnia   
III  i  IV  

 tydzień sierpnia  

2019 Przedszkole nr 4 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 2 

2020 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 4 

2021 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 4 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 

2022 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 4  Przedszkole nr 1 

 

 

 



§ 2 
Dyrektorzy  przedszkoli podają do wiadomości rodziców, na tablicy ogłoszeń w ogólnie 

dostępnym miejscu wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady zapisów, sposób zgłaszania  

i terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola. 

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli  

w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów. 

Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest dla dzieci, których oboje rodzice pracują. 

Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci 

uczęszczających do pozostałych publicznych przedszkoli,  które mają w tym czasie przerwę 

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

uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.   

§ 3 
Zapisy na dyżur wakacyjny przebiega wg następujących terminów: /Załącznik nr 1/ 

Od 16.04-26.04.br.  - wydawanie kart o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu  do którego 

obecnie uczęszcza dziecko,   

Od 07 do 30  maja b. r. - dyżurujące przedszkola będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka 

na dyżur wakacyjny.  

11 czerwca b. r. - w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na 

dyżur wakacyjny. 

                                                                     § 4 
O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje: 

1. Kolejność zgłoszeń na pobyt powyżej pięć  godzin dziennie, dziecka obojga rodziców  

   pracujących.  

2. Liczba wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego w danym przedszkolu    

    wynosi max 100 miejsc (4 oddziały po 25 dzieci). 

       3. Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci. 

§ 5 
Podstawą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Karta  

o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", która stanowi Załącznik nr  2 do regulaminu. 

Kartę o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta. Przyjmowane będą 

tylko karty z oryginalną pieczątka przedszkola.  

4. Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość  kart w ilu przedszkolach zamierza umieścić 

dziecko na dyżurze wakacyjnym. 

5. Wypełnioną prawidłowo kartę rodzic składa do dyżurującego przedszkola: 

           1)    od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:30 do 15:30, 

           2)    w ostatnim dniu zapisów do godz. 12.00. 

6.  Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu co Rodzic  

/opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem, / Załącznik nr 3/ . 

7. Adresy i numery telefonów dyżurujących placówek dostępne są na stronie publicznych  

przedszkoli  w Złotowie   pod adresem:     www.przedszkola-zlotow.pl  
 

                                                                            § 7 
Czas pracy przedszkola dyżurującego określony jest w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok 

szkolny.  

 

 

http://www.przedszkola-zlotow.pl/


§ 8 
W   okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą: 

1) 1,00 zł za każdą zakończoną  godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza realizacją      

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.         

       2)    Opłata za żywienie 6,80 zł za dzień x ilość dni deklarowanych przez rodzica. 

Opłaty o których mowa w ustępie pierwszym Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść  

w terminie –załącznik nr 1,  przelewem na podane konto bankowe, po uprzednim uzyskaniu 

informacji o wysokości naliczonej wpłaty. 

Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu 

przelewem na  podany numer konta Rodzica,  w terminie do 30 września bieżącego roku. 

§ 9 
Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci            

w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut 

przedszkola, regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.  

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek 

przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu szczególnie dotyczących 

przyprowadzania dzieci w czasie nie zakłócającym wydawania posiłków. 

W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby 

dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających  dziecko z przedszkola o okazanie 

dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi w karcie  

o przyjęcie dziecka. 

                                                                         § 10 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie 

przedszkola oraz innych obowiązujących na placówce regulaminach. 

Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący-Gmina 

Miasto Złotów. 

 

§ 11 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2019 r. Traci moc Regulamin zapisów dzieci na 

dyżur wakacyjny organizowany w Publicznych Przedszkolach w Złotowie z dnia 01.03.2018 

roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
                                                                     Załącznik nr 1 do Regulaminu zapisów dzieci na dyżur                           

                                                                                               wakacyjny do publicznych przedszkoli                                                                                                                                                                        

                                 Informacja dotycząca dyżuru przedszkoli w okresie wakacji 

 

 

 

Lipiec 2019 r. 

TERMIN DYŻURUJĄCE PRZEDSZKOLE 
  

   01– 15.07.2019r. 

 

  Publiczne Przedszkole Nr 4 
  ul. Królowej Jadwigi 54,                        

  telefon: 67 263 27 05 

 

   16-31.07.2019r. 

 

  Publiczne Przedszkole Nr 1 
  ul. Grochowskiego 13 

  telefon: 67 263 33 58 

 

 

Sierpień 2019 r. 

 

  01.08.-16.08.2019r. 
  Publiczne Przedszkole Nr 3 

  Plac Wolności 12,  

  telefon: 67 263 32 66 
 

  19-30.08.2019r. 

 

  Publiczne Przedszkole Nr 2 

  ul. 8 Marca 18,   

  telefon : 67 263 58 13 

                                         Obowiązujące terminy dyżuru wakacyjnego: 

                                           Terminy zapisów: 
Od 16.04-26.04.2019 Pobieranie  kart o przyjęcie na dyżur 

wakacyjny  

Wydawanie  kart w przedszkolu  do 

którego obecnie uczęszcza dziecko 
Od 07.05 – 

 do 30.05.2019r.   

 

Termin zapisów dzieci na okres wakacji Zapisu należy dokonać w dyżurującym 

przedszkolu u dyrektora lub intendentki 

od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 7:30 do 15:30; w ostatnim dniu 

rekrutacji do godz. 12.00. 
11.06.2019r. - Opublikowanie w przedszkolach 

dyżurujących list dzieci przyjętych na dyżur 

wakacyjny 

 

 

 

                                           Terminy opłat za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym: 

01.07.2019 r.  

 
Termin opłat za pobyt dziecka  

w Publicznym Przedszkolu  nr 4  

Opłaty dokonujemy  na konto 

dyżurującego przedszkola podane 

w  informacji o opłacie 
16.07.2019r.  Termin opłat za pobyt dziecka  

w Publicznym Przedszkolu  nr 1   

Opłaty dokonujemy  na konto 

dyżurującego przedszkola podane 

 w informacji o opłacie  

01.08.2019r. Termin opłat za pobyt dziecka  

w Publicznym Przedszkolu  nr 3 

Opłaty dokonujemy  na konto 

dyżurującego przedszkola podane 

 w informacji o opłacie 

19.08.2019r. Termin opłat za pobyt dziecka  

w Publicznym Przedszkolu  nr 2 

Opłaty dokonujemy  na konto 

dyżurującego przedszkola podane 

w  informacji o opłacie 

 

 

 

 


