
DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W ROKU 2020 

W okresie wakacyjnym na terenie gminy Radziechowy - Wieprz organizowany będzie dyżur             
przedszkoli, który odbędzie się w następujących placówkach: 
 

Miesiąc 
dyżuru 

nazwa i adres          
przedszkola  

dyżurującego 

Telefon       
kontaktowy 

nr konta bankowego  
na które należy wpłacić opłaty 

lipiec 

Przedszkole                                  
w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. Jana Paw-
ła II w Bystrej 
Bystra 81                                     
34-382 Bystra 

033 8675 570

opłata stała 
24 8140 0009 0007 0162 2000 0010 

żywienie 
87 8140 0009 0007 0162 2000 0040 

sierpień 

Przedszkole                                  
im. Władysława  
Pieronka w Radziechowach 
Radziechowy                  
ul. Świętego Marcina 740,            
34-381 Radziechowy 

033 8676 224

opłata stała 
81 8140 0009 0007 0191 2000 0030 

żywienie  
05 8140 0009 0007 0191 2000 0040 

Procedura obowiązująca przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola na okres wakacji 

1. Zgłoszenie dziecka do przedszkola dyżurującego odbywa się w terminie od 08 czerwca 2020r. do 
15 czerwca 2020r. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni pobierają kartę zgłoszenia w swoim macierzystym przedszkolu lub             
ze strony internetowej przedszkola bądź gminy. 

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni składają w przedszkolu wskazanym                  
w planie dyżurów (jeśli dziecko będzie zapisane w lipcu i sierpniu należy złożyć dwa odrębne wnio-
ski do każdej dyżurującej placówki). 

4. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor. 
5. Dyrektor publikuje listę dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w swoim przedszkolu.  
6. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu jest wniesienie opłaty 

przelewem na rachunek wskazany w tabeli za: 
1) wyżywienie: 
a) w czasie dyżuru w kwocie 10 zł za każdy dzień, w terminie do 19 czerwca 2020 r.  
b) kwotę za żywienie ustali przedszkole po złożeniu karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny. 
a) w tytule przelewu należy wpisać: 

       TYTUŁEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, ŻYWIENIE - DYŻUR WAKACYJNY        
     w okresie od dnia do dnia (np. 01.07 -12.07.2020) 
2) opłatę stałą: 
c) kwotę opłaty stałej ustali przedszkole po złożeniu karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny. 
d) w tytule przelewu należy wpisać: 
TYTUŁEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, OPŁATA STAŁA - DYŻUR WAKACYJNY                
w okresie od dnia do dnia (np. 01.07 -12.07.2020) 

7. Brak w/w wpłat spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur. 
 
 
Warunkiem zorganizowania dyżuru wakacyjnego jest zapisanie minimum 20 dzieci na jeden turnus. 
Jeśli rodzice nie zgłoszą w wyznaczonym terminie minimalnej liczby dzieci dyżur będzie odwołany. 
Jednakże ostateczną decyzję o funkcjonowaniu przedszkola wakacyjnego w pomniejszonej grupie 
podejmuje Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Organem prowadzącym. 
 


