………………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica

……………………………………….………..
…………………………………..……………

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Piotrkowie Kujawski
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………..……………………...
2. Data urodzenia dziecka: ………………………………………………………………….
3. Aktualne numery telefonów rodziców:
Mama: …………………..…….………

Tata: …………………..……………….

4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godziny 7.00 do godziny 16.00
I.

Główne zasady pobytu dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego:

1) W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
2) Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Dziecko z objawami chorobowymi nie zostanie w danym dniu
przyjęte do placówki.
3) Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola niepotrzebnych rzeczy lub zabawek.
4) Zajęcia prowadzone przez przedszkole będą przede wszystkim zajęciami opiekuńczymi.
5) Rodzic zobowiązuje się do odbierania telefonów z placówki w czasie pobytu dziecka
w przedszkolu (przedszkole musi mieć możliwość szybkiego kontaktu z rodzicem
w sprawach pilnych).
6) Rodzic przekazuje do przedszkola pisemne upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę
w przypadku, gdy praca nie pozwala na osobisty pilny odbiór dziecka z placówki.

……………………………………
/podpis rodzica/prawnego opiekuna/
Decyzja Dyrektora
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim w dniu ………….. podjął
decyzję o:
 przyjęciu dziecka na zajęcia opiekuńcze od dnia ..………………….….………………..
 nieprzyjęciu dziecka na zajęcia opiekuńcze z powodu: …………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………….……

Regulamin dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez
Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
§1
Przedszkole pełni dyżur w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia.
§2
Z dyżuru mogą korzystać dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2021/22
na pobyt 9 godzinny, i których rodzice pracują zawodowo. Okres dyżuru wakacyjnego nie
jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od
1 września danego roku szkolnego.
§3
W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się jedną grupę mieszaną, złożoną z dzieci 3-4-5letnich.
§4
Rodzice są zobowiązani do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur
wakacyjny:
1. Złożenia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
2. Przestrzegania zasad ustalonych w przedszkolu, szczególnie dotyczących
przyprowadzania dzieci w terminie niezakłócającym pracy tj. do godz. 8:00.
§5
O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje dyrektor.
§6
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte
w Statucie Przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym
regulaminem rozstrzyga organ prowadzący.
§7
Regulamin opracowano na podstawie Organizacji pracy przedszkola w porozumieniu z Radą
Rodziców

Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem …………………………………………………………
Podpis rodzica

