
Regulamin DYŻURU WAKACYJNEGO 

w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

§1 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu pełni dyżur w okresie przerwy 

wakacyjnej zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020, tj. w okresie 

od 01 lipca 2020r. do 24 lipca 2020r. (18 dni roboczych) oraz w okresie od 24 sierpnia 2020r.                 

do 31 sierpnia 2020r. (6 dni roboczych). 

§2 

Na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole nie mogą zapisać się dzieci uczęszczające do innych 

przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, ze względu                  

na pandemię COVID-19. 

§3 

Z dyżuru mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 

poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą 

uczęszczały do przedszkola od 1 września 2020r. 

§4 

W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się maksymalnie trzy grupy. Liczba dzieci w przedszkolu nie może 

przekroczyć 42 dzieci. 

§5 

Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane są w dniach 09.06.2020r. – 17.06.2020r. poprzez złożenie 

dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku przedszkola      

lub osobiste przekazanie pracownikom kancelarii przedszkola/ dyrektorowi w godzinach 7.00 – 16.00.  

§6 

Rodzice podejmując decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola powinni mieć świadomość o czynnikach 

ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców/ opiekunów prawnych, jak i innych domowników.  

§7 

Według Zarządzenia Burmistrza RO.0050.1.44.2020 z dnia 04 czerwca 2020r. również w podczas trwania 

dyżuru wakacyjnego wprowadza się kryteria do objęcia opieką w przedszkolu dziecka z rodziny, w której 

żaden z domowników wspólnie zamieszkujących z dzieckiem i rodzicami/prawnymi opiekunami                

nie przebywa na kwarantannie nałożonej z powodu COVID–19 według następującej kolejności: 

1) dzieci, których rodzice przedstawią przez oboje  rodziców/ opiekunów prawnych lub rodzica/ 

opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko zaświadczenia od pracodawcy, w którym 

zostaje potwierdzone osobiste stawiennictwo każdego z rodziców/ opiekunów prawnych w miejscu 

pracy (nie praca zdalna) oraz niekorzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, urlopu 

macierzyńskiego, ojcowskiego, itp. oraz nieprzebywanie w momencie przyjęcia dziecka do placówki 

na zasiłku chorobowym/ zwolnieniu lekarskim/ kwarantannie; 

2) dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców/ opiekunów prawnych pracuje w systemie ochrony 

zdrowia, służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, po przedstawieniu 



zaświadczenia od pracodawcy, w którym zostaje potwierdzone osobiste stawiennictwo w miejscu 

pracy (nie praca zdalna); 

3) dzieci, których jeden z rodziców/ opiekunów prawnych przedstawi zaświadczenie od pracodawcy,     

w którym zostaje potwierdzone osobiste stawiennictwo w miejscu pracy (nie praca zdalna); 

4)  dzieci, których rodzice przedstawią przez oboje  rodziców/ opiekunów prawnych lub rodzica/ 

opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko zaświadczenia od pracodawcy, w których 

zostaje potwierdzona praca zdalna rodzica. 

5) dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców/ opiekunów prawnych przedstawi zaświadczenie       

od pracodawcy, w którym zostaje potwierdzona praca zdalna rodzica. 

6) Dzieci, z rodzin spełniających kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910): 

 

a) wielodzietność rodziny, 

b) niepełnosprawność dziecka, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, 

f) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, 

g) objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 

§8 

W przypadku, gdy placówka nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, do przedszkola mogą zostać 

przyjęte dzieci niespełniające kryteriów, o których mowa §7 ust.6 pkt. 1-6 do ustalonej liczby miejsc            

w czasie trwania dyżuru wakacyjnego. 

§9 

W przypadku większej liczby chętnych niż liczba dostępnych miejsc w przedszkolu, wnioski rodziców/ 

opiekunów prawnych rozpatruje się według kolejności zgłoszeń (data złożenia wniosku), do wyczerpania 

limitu miejsc. 

§10 

Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur 

wakacyjny: 

 

1)  dostarczenie do 17.06.2020r. wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny          

wraz dodatkowymi załącznikami - (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) – formularz              

do pobrania na stronie internetowej przedszkola;  

– przedłożenie stosownego zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów   

i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego, bezpłatnego, ojcowskiego/ 

tacierzyńskiego w okresie dyżuru wakacyjnego pełnionego przez przedszkole (załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu) – formularz do pobrania na stronie internetowej przedszkola; 

- lub przedłożenie oświadczenia w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - (załącznik 

nr 3 do niniejszego regulaminu) – formularz do pobrania na stronie internetowej przedszkola oraz wniosku - 

wydruku z CEIDG; 

- podpisane przez oboje rodziców oświadczenie z Zarządzenia Burmistrza RO. Z dnia 0050.1.38.2020    

z dnia 6 maja 2020r. – oświadczenie do pobrania na stronie internetowej przedszkola; 



- podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych oświadczenie stanowiące załącznik do Procedury 

pracy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu w okresie trwania pandemii 

koronawirusa COVID – 19 – oświadczenie do pobrania na stronie internetowej przedszkola; 

2) Przestrzegania zasad ustalonych w przedszkolu: 

 Przedszkole będzie czynne w godzinach od 7.00 do 16.00 

 Dzieci przyprowadzamy tylko i wyłącznie w godzinach 7.00 – 8.15 

 Odbiór dzieci tylko i wyłącznie w godzinach 14.45 – 16.00 

 W godzinach 8.15 – 14.45 drzwi do przedszkola są zamknięte 

 Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Dzieci będą odbierane przez pracownika przedszkola                 

i odprowadzone do wyznaczonej grupy. 

 Dzieci będą przebywały w łączonych grupach pod opieką wyznaczonych nauczycieli. 

 

3) Opłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego, rodzic/ opiekun 

prawny wpłaca w ustalonym terminie, w wysokości i na wskazane rachunki. 

   

§11 

Rodzice/ opiekunowie prawni dostarczają wszystkie niezbędne dokumenty do 17.06.2020r. do godziny 

15.00 w podpisanej kopercie – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA z dopiskiem DYŻUR WAKACYJNY. 

§12 

O ostatecznym przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola decyduje Dyrektor. 

§13 

W trakcie trwania pandemii COVID-19 obowiązują:  

- wytyczne Ministra Edukacji Narodowej dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja;  

- wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli;  

- Zarządzenia RO.0050.1.38.2020 Burmistrza Supraśla z dnia 6 maja 2020r. oraz Zarządzenie 

RO.0050.1.44.2020 Burmistrza Supraśla z dnia 04 czerwca 2020r.;  

- Procedury wewnętrzne regulujące pracę przedszkola w okresie epidemii. 

 

§14 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie 

Przedszkola oraz innych regulaminach i procedurach.  

https://www.gov.pl/web/edukacja

