
Organizacja opieki wakacyjnej w Przedszkolu Samorządowym 

„Akademia Przedszkolaka” w Wysiołku Luborzyckim 

Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem 

przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.poz. 502). Przerwy w działalności 

przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-

modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.  

W tym roku nasze przedszkole będzie pełniło dyżur od 1 lipca do 14 

sierpnia. Jednak w związku z trwającą epidemią COVID-19 i z brakiem możliwości 

przewidzenia jej dalszego przebiegu oraz z nałożonym na przedszkola reżimem 

sanitarnym, możemy przyjąć ograniczoną liczbę dzieci. Grupy nie będą, jak do tej 

pory, liczyły 25 dzieci a jedynie 10 (1 dziecko na 4m2). Będą to stałe grupy, bez 

możliwości kontaktowania się w trakcie pobytu w przedszkolu z pozostałymi grupami. 

Dyżur wakacyjny organizowany jest wyłącznie dla dzieci uczęszczających 

do przedszkola. Pierwszeństwo mają dzieci, których oboje rodziców 

pozostaje w zatrudnieniu, a w szczególności dzieci rodziców pracujących  

w służbach porządkowych, czyli w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej oraz  

w zaopatrzeniu lub w sklepie. Przedszkole, aż do odwołania będzie funkcjonowało  

w oparciu o opracowane procedury bezpieczeństwa. Na chwilę obecną nie 

jesteśmy w stanie przyjąć dzieci spoza naszego przedszkola. W dalszym 

ciągu, niezależnie od tego czy dziecko będzie uczęszczało czy nie, będą Państwo 

obciążeni kwotą za wszystkie posiłki. W przypadku braku możliwości zapewnienia 

opieki wszystkim dzieciom, organ prowadzący ma prawo wskazać miejsce w innym 

przedszkolu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.  

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie 

deklaracji zapisu, którą należy pobrać z naszej strony internetowej oraz wypełnić  

w wersji elektronicznej i odesłać na adres mailowy: 

sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl w terminie od 1 do 14 czerwca 

2020 roku.  Po tym terminie będziemy się z Państwem kontaktować drogą mailową 

lub telefoniczną, w celu poinformowania o wynikach rekrutacji na dyżur wakacyjny. 

 

mailto:sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

