
                                                    Załącznik nr 1 

                                                                                                        do zarządzenia nr18/2021/22 

                                                                                                        Dyrektora Przedszkola Samorządowego  

                                                                                                         w Sędziszowie z dnia 15.06.2022r. 

 

Regulamin dyżuru wakacyjnego  

 Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie 

 

§ 1 

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie rozpoczyna się po 

zakończeniu zajęć obowiązkowych  tj. od 01 lipca 2022 r. i trwa do 31 lipca 2022 roku. 

 

§ 2 

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

przedszkola, którego organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów. 

 

 § 3 

Podstawą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona 

„Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Samorządowego Sędziszowie" 

(załącznik nr 1 do regulaminu) w godzinach pracy przedszkola lub email: 

przedszkole@sedziszow.pl 

 

§ 4 

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje dyrektor. 

 

§ 5 

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

szkolny.  

§6 

1. W okresie dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą: 

1) 1,00 zł za każdą zakończoną  godzinę pobytu dziecka w przedszkola powyżej 5-ciu godzin 

dziennie 

2) Opłata za żywienie 9,00 zł za dzień x ilość dni deklarowanych przez rodzica. 

 

2. Opłaty, o których mowa rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść w terminie –  

do dnia 30 czerwca  2022, przelewem na  konto bankowe, Przedszkola Samorządowego  

w Sędziszowie BS Sędziszów 20 8513 0001 0018 2000 0010 

3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca 

w dyżurującym przedszkolu,  

 



4. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane będą po 

rozliczeniu, przelewem na podany numer konta rodzica/opiekuna prawnego, w terminie do 

30 września bieżącego roku. 

§ 7 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek 

przestrzegania zasad ustalonych w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie szczególnie 

dotyczących przyprowadzania dzieci w godzinach nie zakłócających organizowanych zajęć 

i wydawania posiłków tj.  do godz.830. 

2. 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 upoważnieniem zawartym w karcie zgłoszenia dziecka. 

 

§8 

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte  

w statucie przedszkola oraz  regulaminach obowiązujących w placówce. 

 

§ 9 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

 


