
Regulamin funkcjonowania 

 Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy 

  w Łazach w okresie wakacyjnym 

 

Podstawa prawna: 

      1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo Oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. 

poz.655) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 oraz 

z 2022 r. poz. 566 i 644); 

 

§ 1 

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach w okresie wakacji pracuje zgodnie z 

zapotrzebowaniem rodziców wynikającym z wniosków złożonych na okres wakacyjny. W dniach: 

29,30,31 sierpnia odbywają się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola. 

 

§ 2 

Na okres wakacyjny do przedszkola uczęszczają dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach. 

 

§ 3 

Okres pracy przedszkola w wakacje nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do 

przedszkola od 1 września kolejnego roku szkolnego. 

 

§ 4 

Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 osób.  Na okres wakacji tworzona jest taka liczba 

grup, która odpowiada zapotrzebowaniom rodziców (na podstawie wniosków przyjęcia dziecka do 

przedszkola na okres wakacji). Grupy w okresie wakacyjnym - to grupy mieszane (dzieci w różnym 

wieku, z różnych grup). W okresie wakacji dzieci przebywają w budynku przedszkola na                                

ul. Topolowej 9. W grupach opiekę i zajęcia prowadzą zmiennie wszyscy nauczyciele przedszkola 

zgodnie z opracowanym na okres wakacji grafikiem. 

§ 5 

Zapisy na okres wakacyjny dokonywane są od 16 do 20 maja 2022 r. 

 

§ 6 

Z pobytu w przedszkolu w okresie wakacyjnym mogą korzystać dzieci, których obydwoje Rodzice 

w tym czasie pracują. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka na 

okres wakacyjny pomimo niespełniania powyższego kryterium. 

 

§ 7 



Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na okres 

wakacyjny: 

– wpisanie dziecka na Listę chętnych na okres wakacyjny (na podstawie wypełnionych informacji             

o pracy przedszkola w wakacje), 

– dostarczenie wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny (załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu) do dnia 20 maja danego roku, 

– przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu: regulamin na okres wakacyjny, 

– dokonanie wpłaty w ustalonym, podanym przez przedszkole terminie płatności. W przypadku 

rezygnacji powiadomienie placówki najpóźniej do dnia 15 czerwca. 

 

§ 8 

Karta zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny zawiera niezbędne informacje: 

– imię i nazwisko dziecka, 

– aktualny adres zamieszkania dziecka oraz rodziców/ opiekunów prawnych, 

– numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicem, 

– deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków, 

– informację o alergiach, chorobach przewlekłych, istotnych sprawach dotyczących dziecka, 

mających wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu. 

 

§ 9 

W okresie pobytu wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie 

dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci. 

 

 

 

 

 


