
 

Regulamin rekrutacji dzieci  

na  dyżur wakacyjny organizowany w oddziale przedszkolnym 

prowadzonym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II 

w Nowej Rokitni w roku 2020  
 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz.649);  
 

§ 1 

Oddział przedszkolny prowadzony przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła 

II w Nowej Rokitni  pełni dyżur wakacyjny w dniach  01 lipca – 31 lipca 2020 roku. 
 

§ 2 

Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Stężyca.  

 

O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje: 

 

 pozostawianie obojga rodziców w zatrudnieniu, prowadzących gospodarstwo rolne  

lub działalność gospodarczą; 

 dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 

handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

rodziców/opiekunów obojga pracujących, z wyłączeniem rodziców/opiekunów 

pracujących zdalnie. 

 samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;  
 pobyt dziecka w przedszkolu  w pełnym wymiarze pracy przedszkola; 

 

§ 3 

Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 16. Liczba wolnych miejsc w czasie trwania 

dyżuru wakacyjnego wynosi 24 miejsca. 

§ 4 

Informacje o terminie dyżuru i regulaminie rekrutacji dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni przekazuje  do innych przedszkoli 

znajdujących się na terenie  gminy oraz na stronie internetowej szkoły: 

http://psprokitnian.superszkolna.pl  

 

§ 5 

Rodzice dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu lub szkole macierzystej  

w terminie od dnia   05 czerwca 2020 roku  na podstawie wniosku (załącznik nr 1). 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli przekazują wnioski do szkoły w Nowej Rokitni. 

 

Wniosek pobiera się  w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II  

w Nowej Rokitni , w przedszkolu lub szkole macierzystej, bądź ze strony internetowej gminy 

lub szkół.   

 

 

http://psprokitnian.superszkolna.pl/


 

§ 6 

 

Rodzice/prawni opiekunowie uiszczają opłatę za żywienie i godziny płatne z dopiskiem 

„dyżur wakacyjny” na rachunek bankowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 

Pawła II w Nowej Rokitni nr: 33 8724 1015 2002 1500 7618 0001 w terminie do                        

07 sierpnia 2020 r.  

Opłaty za korzystanie z usług oddziału przedszkolnego będą naliczone indywidualnie przez 

intendentkę na podstawie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.  

§ 7 

Opłaty za korzystanie z usług oddziału przedszkolnego w czasie dyżuru wakacyjnego: 

 

 opłata za świadczenia przedszkolne: 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka                    

w przedszkola poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego  tj; 

od godziny 6.30 do 8.00 i od godz. 13.00 do 16.00  

 opłata za żywienie: 5,40,00 zł za dzień x ilość dni pobytu dziecka w oddziale  

przedszkolnym. 

§ 8 

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny będzie wywieszona na tablicy 

ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni dnia  

16 czerwca 2020 roku   Będzie również udzielana w tej sprawie informacja telefoniczna                         

(81) 866-30-90. 

§ 9 

Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego będzie 

skutkowała skreśleniem dziecka z listy. 

§ 10 

Podczas dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci                      

o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.      

 

§ 11 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni zapewnia 

bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym  udostępnia do 

wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny akty prawne obowiązujące w 

oddziale przedszkolnym , np.: statut.  

§ 12 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek 

przestrzegania zasad ustalonych w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni, szczególnie dotyczących 

przyprowadzania dzieci o określonych porach, wynikających z rozkładu dnia oraz w czasie 

nie zakłócającym wydawania posiłków. 

§ 14 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte         

w statucie szkoły oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym 

regulaminem rozstrzyga organ prowadzący. 

 

§ 15 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora tj. 05 czerwca 2020 roku. 

 


