
Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w publicznych przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Miasto Złotów  w okresie lipiec/sierpień 2021 r. 
§ 1 

Przedszkola jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.  

§ 2 

Przerwy w działalności przedszkoli w okresie: lipiec/sierpień związane są z prawem nauczycieli do urlopu 

wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz 

prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi.  

§ 3 

W okresie: lipiec/sierpień przedszkola zapewniają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców 

pracujących.  

§ 4 

Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i 

czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej. 

§ 5 

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę miasto Złotów.  

§ 6 

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący 

dziecko pracują i nie korzystają w tym czasie z urlopu (wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, 

wychowawczego) i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.  

§ 7 

Warunkiem kontynuowania wychowania przedszkolnego w okresie: lipiec/sierpień jest dostarczenie do 

przedszkola,  w odpowiednim terminie,  Deklaracji – stanowiącej załącznik do niniejszych zasad organizacji 

dyżuru wakacyjnego. Deklaracja dostępna będzie na stronach internetowych przedszkoli.  

§ 8 

Termin składania Deklaracji od 10 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r.  w godzinach pracy przedszkoli.  

§ 9 

Informacja o zakwalifikowaniu dzieci na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości  

w dniu 26 maja 2021 r.  

§ 10 

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

nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola.  

§ 11 

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole będą naliczane na dotychczasowych zasadach. 

§ 12 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązują przepisy 

zawarte w statutach przedszkoli.  

 


