Zarządzenie Nr 3/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach jako
przedszkola dyżurującego dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki, w okresach
ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649
oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 691)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się Przedszkole Gminne „Pszczółka Maja” w Pszczółkach jako przedszkole dyżurujące w
okresie trwania ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym dla dzieci uczęszczających do
oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Pszczółki.
§ 2.
Wprowadza się zasady organizacji dyżurów w okresie ferii zimowych oraz letnich dla oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Pszczółki, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Ustala się wzór karty zgłoszenia dziecka na dyżur feryjny w Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
w Pszczółkach.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pszczółki
/-/ Maciej Urbanek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 10 stycznia 2019 r.

Zasady organizacji dyżurów w okresie ferii zimowych oraz letnich dla
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pszczółki
§1
Dyżur w Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach jest organizowany w okresie ferii zimowych
oraz letnich dla dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Pszczółki.
§2
Terminy ferii dla uczniów szkół w Polsce określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz
1603). Okresy trwania ferii zimowych dla województwa pomorskiego określa corocznie
minister właściwy ds. oświaty.
§3
Termin składania „kart zgłoszenia dziecka do opieki feryjnej”, stanowiącej załącznik nr 2 do
Zarządzenia, do przedszkola pełniącego dyżur upływa 21 dni przed okresem rozpoczęcia
przerwy feryjnej.
§4
1. Dyżur w Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach będzie zorganizowany dla dzieci
uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego przy szkole
podstawowej prowadzonej przez Gminę Pszczółki.
2. Z dyżuru feryjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje opiekunowie prawni
pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.
§5
O przyjęciu dziecka na dyżur feryjny decyduje termin złożenia „karty zgłoszenia dziecka
do opieki feryjnej” w sekretariacie dyżurującego przedszkola .

§6

Kartę zgłoszenia dziecka do dyżurującego przedszkola musi być ostemplowana przez
placówkę macierzystą, do której uczęszcza dziecko w danym roku szkolnym.
§7
Przyjęcie dziecka na dyżur feryjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego
w § 2 terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji
dyrektora dyżurującego przedszkola.
§8
Czas pracy przedszkola dyżurującego określa arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny.
§9
Zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Gminnym w
Pszczółkach określa Dyrektor Przedszkola Gminnego w Pszczółkach w porozumieniu z
organem prowadzącym.
§ 10
Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa Uchwała nr XXXIV/319/18
Rady Gminy Pszczółki z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym „Pszczółka Maja” w
Pszczółkach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pszczółki
§ 11
1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu opiekunom prawnym dzieci przyjętych na dyżur
feryjny statut przedszkola, zapoznaje z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z
przedszkola.
2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur feryjny mają obowiązek przestrzegania zasad
ustalonych w dyżurującym przedszkolu.
§ 12
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w
statucie przedszkola dyżurującego oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 10 stycznia 2019 r.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur feryjny w Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach

Proszę

o

przyjęcie…………………….…………….......

/imię

i

nazwisko

dziecka/

ur.……………………………………. PESEL ………..……………………………….
zamieszkałej/ego ………………………………………………………………………………
na dyżur feryjny do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach,
w terminach:
od……………………………..

do…………………………..…….,

w

godzinach

w

godzinach

od………….…………....…….do……………….….….…...….…;
od……………………………..

do…………………………..…….,

od………….…………....…….do……………….….….…...….…
Dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej
w ………………………………..

……………………………………………………………………….
Pieczęć ww. szkoły podstawowej

INFORMACJE O RODZICACH/ OPIEKUNACH PRAWNYCH
1) Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego:…..………………..……………..……………
Adres zamieszkania matki/ opiekuna prawnego:…….………….…….………………………
…………………………………………………….………………….…..……………………
Telefon kontaktowy/adres e-mail …..………….…..……………………………………….
2) Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego: ..……..………………….……………………...
Adres zamieszkania ojca opiekuna prawnego:…………….………………………………..
………………………………………………………………………………………….……
Telefon kontaktowy/ adres e-mail ………………..…………………………………………….
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU ( ALERGIE, CHOROBY PRZEWLEKŁE,
KTÓRE MAJĄ WPŁAYW NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU)
……………………………………………………………..……………….……………………
……………………………………………………………………...………..…………………
………...…………………………………………..…..……….…………………………….…
……………………...……………………..……………………………………………………
…..………..…………..………….................................................................................................
Oświadczamy, że dziecko będzie korzystało z następujących posiłków:
śniadanie, obiad, podwieczorek (niepotrzebne skreślić).

Zobowiązujemy się do poniesienia pełnych kosztów pobytu dziecka na dyżurze feryjnym oraz
terminowego uiszczenia opłaty do dnia ……………….
Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację z miejsca w
dyżurującym przedszkolu.
…………………………

……………………………

(data)

( podpis matki/ojca/opiekuna)

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W
TERMINIE TRWANIA DYŻURU
Ja niżej podpisana ……………………………….………….………………, oświadczam , iż
w okresie trwania dyżuru nie będę przebywała na urlopie wypoczynkowym.

…………………………

……………………………

(data)

( podpis matki/ojca/opiekuna)

Ja niżej podpisany ……………………………….………………………..…, oświadczam , iż
w okresie trwania dyżuru nie będę przebywał na urlopie wypoczynkowym.

…………………………

……………………………

(data)

( podpis matki/ojca/opiekuna)

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie
powyższych danych. Oświadczam, że zapoznawałem/am się z informacją* dotyczącą
zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny oraz wyrażam
zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie
dydaktyczno-wychowawczej działalności przedszkola.

…………………………

……………………………

(data)

( podpis matki/ojca/opiekuna)

