
 

           Załącznik do 

zarządzenia Nr 31/2022 

Wójta Gminy Krasnosielc  

z dnia 27 kwietnia 2022 r.  

REGULAMIN 

REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY ORGANIZOWANY 

w PRZEDSZKOLU W KRASNOSIELCU 

 

§ 1. 

Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji dyżuru i zasad prowadzenia rekrutacji na 

okres wakacyjny w roku 2022 . 

§ 2. 

1.Do organizacji dyżuru  w okresie wakacyjnym w bieżącym roku zostało wyznaczone 

Przedszkole w Krasnosielcu. 

2. Dyżur będzie pełniony w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2022 r. od poniedziałku do piątku  

w godzinach od  7:00 do 15:00. 

3.Liczba miejsc w czasie dyżuru wakacyjnego wynosi 25 dzieci.  

§ 3. 

1.Do przedszkola na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające w bieżącym 

roku szkolnym  do przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Krasnosielc. 

2.Pierwszeństwo do korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym mają dzieci, których 

obydwoje rodzice pracują zawodowo.  

§ 4. 

1.Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacyjny jest : 

1)” Deklaracja” – w przypadku dzieci zamierzających skorzystać w okresie wakacyjnym z 

pobytu w macierzystym przedszkolu (załącznik nr 1) 

2) „Wniosek o przyjęcie dziecka na okres wakacyjny” – w przypadku dzieci zamierzających 

skorzystać z pobytu w okresie wakacyjnym z oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy 

Krasnosielc (załącznik nr 2) 

§ 5. 

1.Zapisy na pobyt wakacyjny przebiegają wg następującego harmonogramu: 

1) od 15 maja do 31 maja 2022 r. – przyjmowanie wniosków i deklaracji od rodziców 



2) od 5 czerwca do 14 czerwca 2022 roku – informowanie rodziców o przyjęciu dziecka         

i opłacie za przedszkole w okresie wakacyjnym 

3) do 23 czerwca 2022 roku – dokonanie wpłat przez rodziców za przedszkole. 

2.Nie uiszczenie opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w 

dyżurującym przedszkolu 

§ 6. 

W przypadku większej liczby dzieci niż wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność 

złożenia wniosku lub deklaracji. 

§ 7. 

1.Deklaracje i wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na okres wakacyjny wydaje 

Przedszkole w Krasnosielcu i oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w godzinach 

ich pracy. 

2.Wypełnione prawidłowo dokumenty rodzic składa w Przedszkolu w Krasnosielcu lub 

oddziałach przedszkolnych, do których dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym. 

§ 8. 

1.W okresie wakacyjnym opłaty reguluje „Regulamin odpłatności za pobyt dziecka w 

przedszkolu” obowiązujący w Przedszkolu w Krasnosielcu.  

2.W czasie dyżuru wakacyjnego nie obowiązuje zwrot kosztów żywienia za nieobecność 

dziecka w poszczególnych dniach. 

§ 9. 

1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy zawarte            

w Statucie przedszkola oraz w obowiązujących w przedszkolu regulaminach i procedurach. 

2.Spory wynikające  w związku z niniejszymi zasadami rozstrzyga organ prowadzący. 

 

 

 

 


