Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Kłodawa w 2022 r.
I. Zasady ogólne:
1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw
ustalonych przez organ prowadzący1.
2. Przerwy w działalności przedszkola w wakacje związane są z prowadzonymi pracami
remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.
3. Z obowiązku pełnienia opieki wakacyjnej wyłącza się przedszkole w sytuacji, kiedy
planowany byłby remont, a zakres prac remontowych zagrażałby bezpieczeństwu dzieci.
4. Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli polega na zapewnieniu jedynie zajęć
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci rodziców pracujących.
5. Na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci już uczęszczające do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Kłodawa. Ilość miejsc w dyżurujących placówkach jest ograniczona.
6. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do
przedszkola od 1 września nowego roku szkolnego.
7. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice (lub rodzic
samotnice wychowujący dziecko) pracują i nie korzystają w tym czasie z urlopu
wypoczynkowego lub wychowawczego i tym samym nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów
prawnych.
8. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców zgodnie z ustalonym na każdy rok
harmonogramem wykaz dyżurujących przedszkoli, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz
terminy składania oraz rozpatrywania wniosków:
- składanie wniosków: od 09 maja 2022r. do 16 maja 2022r.,
- rozpatrywanie wniosków: od 17 maja 2022r. do 22 maja 2022r.,
- informacja o zakwalifikowaniu na dyżur wakacyjny: 23 maja,
- termin uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w placówce dyżurującej: do 10 czerwca 2022r.
9. Czas pracy przedszkoli w czasie dyżurów wakacyjnych ustala się w godzinach 7.00 - 16.00.
10. W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się grupę jeżeli zostanie zgłoszonych co najmniej 15
dzieci.
11. Składanie wniosków na dyżury wakacyjne dokonywane jest bezpośrednio w danym
przedszkolu dyżurującym.
12. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w dyżurującym
przedszkolu decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem zapisów pkt I.7.

§ 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502)
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13. W uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor
przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany
w podpunkcie 11.
14. O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje dyrektor dyżurującego przedszkola.
15. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na
adresy e-mail wskazane we wniosku.
16. Rodzice / opiekunowie prawni dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny mają obowiązek
przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w dyżurującym przedszkolu.
II.

Warunki odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny:

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wniesienia opłaty za
wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na
wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek, w terminie podanym w harmonogramie
zgodnie z zadeklarowaną we wniosku liczbą godzin w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę
przebywania dziecka poza ustalonym przez organ prowadzący czasem bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki (zgodnie z uchwałą nr XXXXIV/259/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29
listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłodawa, zmienioną uchwałą nr
XVIII/165/20 z dnia 27 maja 2020r.).
2. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym
przedszkolu.
3. Opłaty za pobyt w przedszkolu ponad ustalony przez organ prowadzący bezpłatny czas
nauczania, nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6- letnich.
4. Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka określa dyrektor dyżurującego przedszkola.
5. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu dyżurującym rodzice/prawni
opiekunowie otrzymują zwrot opłat za pobyt i wyżywienie, pod warunkiem wcześniejszego
zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu.
6. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowozu dzieci do dyżurujących przedszkoli.
7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych zasadach obowiązują przepisy zawarte
w statucie przedszkoli oraz innych regulaminach. Spory związane z niezakwalifikowaniem się
dziecka na dyżur wakacyjny rozstrzyga organ prowadzący tj. Wójt Gminy Kłodawa.

Kłodawa, 27.04.2022r.

