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do Zarządzenia Nr 90/E/2022
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 2 lutego 2022 r.

Zasady korzystania z przedszkoli dyżurujących podczas letnich wakacji

1. W miesiącu lipcu i sierpniu 2022 r. organizowany jest dyżur przedszkoli dla dzieci obojga

pracujących rodziców,  którzy nie  mogą zapewnić im opieki  w tym okresie,  a  także  dla

rodzica pracującego i samotnie wychowującego dzieci.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest brak

zaległości w opłacie za przedszkole macierzyste.

3. Z przedszkola  dyżurującego mogą  korzystać  przez  minimum 8 godzin  dziennie dzieci

uczęszczające do publicznych przedszkoli w Słupsku, w wieku od 4 do 7 lat.

4. Z przedszkola  dyżurującego mogą  korzystać  dzieci  niepełnosprawne (z  uwzględnieniem

warunków lokalowych), jeżeli nie wymagają specjalistycznej indywidualnej opieki oraz nie

zagrażają bezpieczeństwu pozostałych wychowanków w oddziale.

5. Korzystanie z przedszkola dyżurującego odbywa się zgodnie ze statutem tego przedszkola.

6. Rodzice, którzy chcą korzystać z przedszkola dyżurującego, składają wniosek w terminie

od 6 do 17 czerwca 2022 roku w macierzystym przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Do wniosku oboje rodzice/opiekunów prawnych dołącza zaświadczenie z zakładu pracy, z

informacją,  że  w  miesiącach  wakacyjnych  lipiec/sierpień  nie  będą  korzystać  z  urlopu

wypoczynkowego,  macierzyńskiego,  tacierzyńskiego  lub  wychowawczego.  Powyższy

wniosek określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.

7. Do 22 czerwca 2022 r. złożone wnioski zostaną przekazane do przedszkoli dyżurujących.

8. Lista  dzieci  zakwalifikowanych  do  przedszkola  dyżurującego  zamieszczona  zostanie  na

tablicy  ogłoszeń  macierzystego  przedszkola  wraz  z  kwotami  opłat  i  numerami  kont

przedszkoli.

9. Pobyt dziecka w przedszkolu w godz. 7.30-12.30 jest bezpłatny. Opłata za każdą godzinę

wykraczającą poza czas bezpłatnych zajęć wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłata  ta  nie  dotyczy  dzieci  spełniających  obowiązek  rocznego  przygotowania

przedszkolnego (rocznik 2015). 

10. W przypadku dokonania nadpłaty za pobyt i/lub wyżywienie, nadpłacona kwota zostanie

przekazana  na  konto  bankowe  macierzystego  przedszkola,  do  którego  uczęszcza  lub

uczęszczało dziecko.
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