
Regulamin dyżuru wakacyjnego  
Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy Świat Maluszka”  

w Błędowej Zgłobieńskiej 

  

 
&1 

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej  pełni dyżur 
w okresie przerwy wakacyjnej przez 1 miesiąc w lipcu lub sierpniu, zgodnie z arkuszem 
organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny. W roku szkolnym 2020/2021 jest to 
miesiąc lipiec.  

 
&2 

Na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole mogą zapisać się dzieci uczęszczające 
do przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Świlcza. 

 
&3 

Z dyżuru mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 
poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru wakacyjnego jest również okresem 
adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku. 

 
&4 

W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się jedną grupę ( w szczególnie uzasadnionych 
sytuacjach dopuszcza się utworzenie kolejnej grupy). Liczba dzieci w grupie nie może 
przekraczać 25 dzieci. 

&5 

Godziny funkcjonowania przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego to 7:00- 15:30.  
W uzasadnionych i nagłych przypadkach dziecko po wcześniejszym uzgodnieniu  
z wychowawcą może zostać odebrane później.    

 

 
&6 

Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane są do dnia 18 czerwca każdego roku. 



 

&7 

Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur 
wakacyjny: 
– podpisania listy zgłoszeniowej oraz akceptacja Regulaminu dyżuru wakacyjnego  
w przedszkolu (dokumenty dostępne u wychowawców przedszkola). 
– wniesienie opłaty za wyżywienie w okresie dyżuru wakacyjnego tj. 138,60 zł – płatne za 
miesiąc lipiec w całości do 5 lipca 2021 r. na konto bankowe:  

14 1050 1562 1000 0090 8058 2258 

- w czasie dyżuru wakacyjnego nie ma możliwości odpisu za obiady podczas nieobecności 
dziecka w przedszkolu 
– przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu dotyczących godzin funkcjonowania 
placówki w okresie dyżuru wakacyjnego w przedszkolu, a także przyprowadzania dzieci  
w terminie nie zakłócającym wydawania posiłków tj. do godziny 8.30, 

 

 
 

&8 

W pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające 
dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci. 

 
&9 

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola decyduje Dyrektor. 

 
&10 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte  
w Statucie przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym 
regulaminem rozstrzyga organ prowadzący. 

 


