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a Miasta Żywca.
z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w
przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z20I9 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
|7 marca 2017 r, w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli (Dz.U. z20I7 r. poz.649 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam Regulamin rekrutacji dzieci na dyżlr wakacyjny organizowany w przedszkolach
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec, stanowiący załącznikm
1 do niniejszego zarządzęnia,

§2

Informacje dotyczące harmonogramu dyżurów wakacyjnych przedszkoli, będą zamieszczanę
do dnia 31 marca danego roku, na stronie intemetowej Miasta Żywca i stronach intemetowych
wszystkich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec.

§3

Wykonanie zaruądzenia powierzam dyrektorom publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Żywiec.

§4

Zarządzente wchodzi w życie z dniem podpisania.
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REGULAMIN
rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny

organizowany w publicznych przedszkolach, dla
których organem prowa dzącymjest Miasto Żywiec

Podstawa prawna:

ustawa Prawooświatowezdnia 14grudnia 2oL6r,(tekst jednoliĘDz. U.zżot9rpoz,Il48
ze zm.)

Przedszkola publiczne funkcjonują przezcaly rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w

lipcu lub sierpniu. Dyrektor danego przedszkola w miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole jest

czynne, organizuje opiekę dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub

wakacyjnego wypoczyn ku.

opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, którYch oboje rodzice

pracują. Przedszkole dyżurujące w miesiącu wakacyjnym, organizuje opiekę dla dzieci z danego

prrediitol. oraz dla dzieci uczęszczających do innych, pobliskich publicznYch Przedszkoliw danej

dzielnicy Miasta, które mają przerwę wakacyjną,

Dyrektorzy wszystkich publicznych przedszkoli przyjmują od rodziców swoich wYchowanków

zgłoszenia dotyczące sprawowania opiekiw miesiącach wakacyjnych w okresie od 15 kwietnia 2020

r. do 15 maja 2020 r.



§1

Przedszkola Publiczne funkcjonują przez caly rok kalenda rzowy, z przerwąwakacyjną zatwierdzonąprzez Burmistrza Miast a Żywca umozliwiającą:
- wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa ustawa z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolitv oz] ó. z 201,8 r. poz.967 ze zm.),- przeprowadzenie prac remontowych.

;Ti[l,'ff:i::ffirfi|;il"'"8ram, według którego publiczne przedszkola w Zywcu pełnią

KaŻde Przedszkole ujęte w harmonogramie pełni dyzur zgodn iezZarządzeniem Burmistrza MiastaZYwca' W roku 202O ustalono następu;ące terminy dyżurowposzczególnych przedszkoli:

LIPIEC 2020 przedszkole nr 6
W Zywcu
Sporyszu

ul. Sporyska 39 33 861 1018 Dzielnica Sporysz

przedszkole nr 9
W Zywcu

ul.
Poniatowskiego
12

33 861 4338

33 861 5592

Centrum

Przedszkole nr ].0
W Zywcu

ul. Browar
Kolonia 44

Dzielnica
ZabłocieZespół Szkolno-

Przedszkolny nr 2
Zywiec Oczków

ul.

Niezapominajki
1,4

ul. Tetmajera 77

33 865 2579

sIERPIEŃ
2020

Przedszkole nr ].

W Zywcu
33 8672717 Dzielnica

Zabłocieprzedszkole nr 8
W Zywcu
Sporyszu

ul. Grunwaldzka
17

33 861 3825 Dzielnica Sporysz

Przedszkole nr 11
W żywcu

os. Parkowe 12 33 475 4850 Centrum

Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1

łv Moszczanicy

Ul. Moszczanicka
24

33 865 2797

§2

DYrektorzY Przedszkoli Podają do wiadomości rodziców, na tablicy.ogłoszeń w ogólnie dostępnymmiejscu wYkaz dYzurującYch Przedszkoli orazzasady rekrutacji, sprsób zgłaszania iterminy składaniawniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola.
dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w biezącym rokuzącyni jest M iasto Zywiec.
nizowana jest dla dzieci, których oboje rodzice pracują.
kę dla dzieci z danego przedszkola orazdlaari.ju..ęrrczających

h, które mają w tym czasie przerwę *.ł..y;ną. Okres dyzuru
i dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku



od 15 kwietnia2020 r.

do 15 maja 2020 r.

pobieranie i składanie kart
przyjęcie na dyzur wakacyjny

Wydawanie kart w
przedszkolu, do którego

obecnie uczęszcza dziecko.

Zapisu nalezy dokonać w

dyżurującym przedszkolu

u dyrektora od poniedziałku

do piątku w godzinach pracy

placówki; w ostatnim dniu

rekrutacji do godz. 12.00 _
25 maja 2Oż0 r. Opublikowanie w przedszkolach

dyżu rujących list dzieci przyjętych

na dyżur wakacyjny

§s
Rekrutacja na dyzur wakacyjny przebiega w następujących terminach:

§4
Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

1, Liczba wychowanków w oddziale nie moze przekraczaĆ 25 dzieci, a w przypadku grupy w której

przebywają dzieci zorzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego limit wYnosi 20,

ż. dziecko/dzieci obojga rodziców pracujących oraz ktorzy nie zalegają z opłatami za świadczenia

przedszkolne.

3. Dzieci niepełnosprawne mają zapewnione miejsce w przedszkolu macierzystym z uwagi na kadrę

specjalistyczną
4. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyzur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyzurującego

przedszkolna, a następnie dzieci z innych przedszkoli,

5. przedłozenie ,toron"ń"go zaświadczenia z zakładu pracy o niekorzystaniu Przez rodzica z urloPu

wypoczynkowego W czasie trwania dyzuru pełnionego przez przedszkole _ wzór nr 1,

6. Dokonanie opłaty za przedszkole nalezy uiścić w kancelarii przedszkola Pełniącego dYzur

w następujących terminach:
- DŻUR LlplEc - płatność do 30 czerwca}ol9 r.

- DŻUR slERPlEŃ - płatność do 30 lipca 2020 r.

7. Brak uiszczenia opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu dziecka w przedszkolu

dyzurującym.

§5
Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny następuje poprzez prawidłowo wypełnioną i złoŻoną "Kartę

o przyjęcie dziecka w okresie letnim", która stanowi załącznik nr 3 do regulaminu odPłatnoŚci

za pobyt dziecka w przedszkolu.

Kartę o przyjęcie dziecka na dyzur wakicyjny wydaje przedszkole macierryste. PrzYjmowane będą

tylko karty z oryginalną pieczątka przedszkola macierzystego dziecka.

Wypełnioną prawidłowo kartę rodzic składa do dyżurującego przedszkola:

1-) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola,

2) w ostatnim dniu wyznaczonym do zgłoszenia do godz,Iż,OO,

§7



Czas pracy przedszkola dyżurującego określony jest w arkuszu organizacyjnym na biezący rok
szkolny.

§8
1. w okresie trwania dyzuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:

a) 1,00 złzakażdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza realizacją podstawy
programowej wychowa n ia przedszkolnego.

b) Opłata za żywienie 7.0Ozl (śniadanie-I,5Ozl; obiad-4,OOzł; podwieczorek-]_,50zł) za dzień x
ilość dni deklarowanych przez rodzica.

2. W związku z określaniem przez rodzica/opiekuna prawnego okresu w jakim dziecko będzie
przebywaĆ na dyzurze wakacyjnym, przedszkole dyżurujące nie będzie dokonywać zwrotów
wpłaconych opłat za dni nieobecności dziecka. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby. W
takim przypadku rodzic/opiekun prawny składając wniosek o zwrot niewykorzystanych środków
fwzor nr 2/ winien okazać zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę dziecka.

§9
Dyrektor dyzurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w
Przedszkolu; udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyzur wakacyjny statut
przedszkola, regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyzur wakacyjny mają obowiązek
Przestrzegania zasad ustalonych w dyzurującym przedszkolu, szczególnie dotyczących
przyprowadzania dzieci w czasie nie zakłócającym wydawania posiłków.
W czasie dyzuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby
dyŻurujące mają prawo wymagać od opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie
dokumentu tozsamoŚci i zweryfikowanie danych z upowaznieniami zawartymi w karcie o przyjęcie
dziecka.

§10
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie
Przedszkola dyzurującego oraz innycĄ obowiązujących w przedszkolu regulaminach.
SPory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący- Gmina
Miasto Zywiec.

§11
Regulamin wchodzi w życie z dniem ]. marca 2O2O r.
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Wzór nr 1

Potwierdzenie z zakładu pracy rodziców /opiekunów prawnych| że w terminie

od ..,............ do .,,...,.....,. ... nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

Rodzic/ opiekun prawny

/Pieczęć zakładu pracy i podpis osoby wystawiającej poświadczenie/

Rodzic/opiekun prawny

/Pieczęć zakładu pracy i podpis osoby wystawiającej poświa dczenie/



Wzórnr 2

Zywiec, dnia

Dyrektor Pnedszkola !r -.- w Żyrrcu
ul. ...............

34-3fll ŻVwiec

WNlosEK o zWRoT NlEWYKoRzYsTANEl oPtATY zA PoBYT DzlEcKA

Proszę o zwrot niewYkorzystanej kwoty z żywienia oraz opłaty manipulacyjnej za pobyt mojego

Przedszkola nr ........ w Żywcu w miesiącu .. w wyśokości ............... ......... zl.

|podpis rodzlca|

Potwierdzam odbiór gotówki.

lpodóisrcdzica/


