Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 131/2021/ CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 25.05.2021 r.

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Sandomierz
§ 1. 1. Przedszkola w Gminie Sandomierz funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną
umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.
2. Przedszkola pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący
na podstawie złożonych wniosków dyrektorów przedszkoli.
§ 2. 1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców / prawnych opiekunów z odpowiednim
wyprzedzeniem wykaz dyżurujących przedszkoli, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania
wniosków.
§ 3. 1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Sandomierz w bieżącym roku szkolnym.
2. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola
w nowym roku szkolnym.
3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko pracuje i nie korzysta w tym czasie z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego
i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.
4. Liczebność grupy przedszkolnej będzie zgodna z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
Jeżeli na dyżur do danego przedszkola zgłoszona jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę. Za
zgodą organu prowadzącego grupa może zostać zwiększona o 2 dzieci.
5. W okresie wakacyjnym przedszkole dyżurujące zapewnia swoim dzieciom jedynie zajęcia opiekuńczowychowawcze.
6. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do
wypoczynku i czasu wolnego, poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej przez 1 miesiąc.
§ 4. 1. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest złożenie przez rodziców
/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 11 czerwca 2021 roku.
2 .Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu macierzystym w terminie od
01.06.2021 r. do 11.06.2021 r.
3. Dyrektor przedszkola sporządza listę zgłoszonych dzieci wraz z wnioskami i przekazuje je dyrektorowi
dyżurującego przedszkola do dnia 16 czerwca 2021 roku.
4.Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu
18 czerwca 2021 r.
5. Dyrektor pełniący dyżur wakacyjny zapoznaje rodziców dzieci innego przedszkola z zapisami procedury
przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki do dnia rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego.
§ 5. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie określone są
w Uchwale Nr VI/74/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 za dany miesiąc regulowane są przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka
gotówką, z góry, do 15-go dnia każdego miesiąca i naliczane będą w wysokości wynikającej z:
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a) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym realizowanych po podstawie programowej
zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów prawnych i ewentualnie dopłat za każdą godzinę ponad
zadeklarowaną.
oraz
b) dziennej stawki żywieniowej z uwzględnieniem zwrotów z tytułu nieobecności dziecka.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dyżurującym opłaty za zajęcia wykraczające ponad
podstawę programową (nie dotyczy dzieci 6 - letnich) oraz za wyżywienie podlegają zwrotowi za każdy
dzień nieobecności dziecka w przedszkolu dyżurującym.
4. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w trakcie trwania miesiąca, rodzic/opiekun
prawny dziecka wnosi opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 proporcjonalnie od dnia
przyprowadzenia dziecka do przedszkola dyżurującego.
§ 6. 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci
w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom / prawnym opiekunom dzieci przyjętych na dyżur
wakacyjny statut przedszkola.
2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek
przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.
3. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić
opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie
danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
4. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.
§ 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie
przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.
§ 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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