
Zasady zapisu dzieci do przedszkoli dyżurujących  

w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. 

 w Mieście i Gminie Olkusz 

 

1. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę 

Olkusz może skorzystać z dyżuru letniego prowadzonego przez wyznaczone 

Przedszkole w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.  

2. Harmonogram dyżurów poszczególnych przedszkoli na 2022 rok wynika  

z Zarządzenia Nr 0050.1943.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 

31sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia dziennego czasu pracy przedszkoli 

oraz przerw w pracy przedszkoli Gminy Olkusz w roku szkolnym 2021/2022.  

3. Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje 

rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (ogłoszenie 

zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania 

dyżurów). 

4. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie  

„Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” w terminie od 10 maja do 07 

czerwca 2022 r. 

5. Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywa się  

w przedszkolu, do którego Rodzice zapisują dziecko. Kartę zgłoszenia można 

również pobrać ze strony internetowej przedszkola, do którego Rodzice zapisują 

dziecko na dyżur.  

6. Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny musi być potwierdzona przez dyrektora 

macierzystego przedszkola oraz musi zawierać informację, czy dziecko jest 

zwolnione z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole. 

7. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola pełniącego dyżur podejmuje dyrektor 

w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych i powiadamia o podjętej  decyzji 

przedszkole macierzyste w terminie do 10 czerwca 2022 r. W przypadku 

zgłoszenia większej liczby dzieci niż liczba miejsc organizacyjnych, decyduje 

kolejność zgłoszeń. Dyrektor przedszkola mającego wolne miejsca nie może 

odmówić przyjęcia dziecka.  



8. W przypadku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny po upływie wyznaczonego 

w pkt. 4 terminu, przyjęcie może nastąpić pod warunkiem posiadania wolnych 

miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola. 

9. Przedszkole dyżurujące zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  

od godz. 8.00  do godziny .13:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

10.  Wysokość opłaty za świadczenia przedszkolne wykraczające ponad czas 

przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę.  

11. Opłaty za wyżywienie oraz za świadczenia udzielane przez przedszkola należy 

dokonać na konto przedszkola dyżurującego do 15-go dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dziecko było na dyżurze wakacyjnym. 

12. Opłata za żywienie jest naliczana wg stawki obowiązującej w przedszkolu 

pełniącym dyżur wakacyjny.  

13. Dyrektor przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny: 

a. zapewnia odpowiednią liczbę kadry pedagogicznej i personelu 

administracyjno - obsługowego oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu 

dzieci w przedszkolu, 

b. informuje pisemnie organ prowadzący  o wynikach „rekrutacji na dyżur 

wakacyjny”   w terminie do 24 czerwca 2022 r. 

c. zapoznaje rodziców dzieci z innych przedszkoli z zapisami statutu 

przedszkola dotyczącymi procedury przyprowadzania i odbierania dzieci  

z przedszkola, 

d. w przypadku niedokonania wpłaty w określonym terminie dyrektor 

przedszkola dyżurującego powiadamia niezwłocznie o tym fakcie 

przedszkole macierzyste. 

 

 

 

 

 

 

 


