Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2016/17
w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie

§1
Dyżur wakacyjny rozpoczyna się 01 lipca 2016r. i trwa do 31 lipca 2016r. Z dyżuru
wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których obydwoje rodzice pracują w tym czasie.
§2
W czasie dyżuru tworzy się jedną grupę, liczba dzieci w grupie nie może przekraczać
25 dzieci. Z dyżuru mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w
roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru nie jest okresem
adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od września danego roku.
§3
Zapisy dzieci do przedszkola na okres wakacji odbywają się od 4 do 20 maja 2016r.
06 czerwca 2016r. zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.
Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie opłaty z „góry”
za czas pobytu dziecka w p-lu w terminie 7 dni od opublikowania listy dzieci
przyjętych na dyżur tj. 15.06.2016r. Opłatę należy uiścić u Intendenta przedszkola.
Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zapisania dziecka do
przedszkola pełniącego dyżur, a w konsekwencji ze skreśleniem dziecka z listy.
Zgodnie z §10 Statutu Przedszkola przy zmniejszonej frekwencji dzieci aby zapewnić
wyżywienie liczba dzieci nie może być mniejsza niż 10. Jeśli liczba dzieci zacznie się
zmniejszać – dyżur zostanie odwołany.

§4
Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na
dyżur wakacyjny:
- wpisanie dziecka na Listę chętnych na dyżur wakacyjny do dnia 20 maja 2016r.
- dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny i podpisanie
Umowy na korzystanie z usług Przedszkola do dnia 15 czerwca 2016r.
- przedłożenie stosownego zaświadczenia z zakładu pracy o nie korzystaniu z urlopu w
okresie dyżuru wakacyjnego pełnionego przez przedszkole.
- przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu, szczególnie dotyczących
przyprowadzania dzieci w terminie nie zakłócającym wydawanie posiłków tj. do godz.
8.30
Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżury reguluje Uchwała
nr 0007.12.2011 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 16 maja 2011r.

§5
O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola decyduje dyrektor.

§6
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.

