
REGULAMIN DYŻURÓW WAKACYJNYCH W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO  

W OPOLU LUBELSKIM NA ROK SZKOLNY 2020/21 

 

Podstawa prawna: 

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego nr 292/2021 z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie 

ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie. 

 

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w 

Opolu Lubelskim pełni dyżur od 2 sierpnia do 25 sierpnia 2021r., w godzinach od 

7:00 do 16:00. 

2. Na wakacyjny dyżur organizowany przez Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim mogą zapisać się 

dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim może na 

okres dyżuru wakacyjnego tj. od 2 sierpnia do 25 sierpnia 2021r., zapewnić opiekę 

maksymalnie 46 dzieciom. 

4. Dyżur wakacyjny jest przeznaczony dla dzieci, których: 

 obydwoje rodzice pracują w tym czasie; 

 rodzic samotnie wychowuje dziecko i w czasie pobytu dziecka w placówce 

wykonuje pracę zarobkową; 

 rodzic prowadzi działalność gospodarczą; 

  na dyżur wakacyjny może uczęszczać również dziecko, które posiada 

orzeczenie o niepełnosprawności lub dziecko, którego co najmniej jeden z 

rodziców (opiekunów prawnych) posiada orzeczenie o niepełnosprawności. 

5. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko 

kryteriów: 

 Zaświadczenie z zakładu pracy lub kopię innego dokumentu potwierdzającego 

zatrudnienie oraz informację o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w 

okresie pełnionego dyżuru przez placówkę, na który chce zapisać dziecko; 



 Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (w 

przypadku rolników zaświadczenie z KRUS). 

Na potwierdzenie spełniania kryteriów przez oboje rodziców należy złożyć jeden z 

tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna. W przypadku rodzica 

samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych 

dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.  

W przypadku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (dziecka lub rodzica) w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 z 

późn. zm.) – kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem. 

6. O pierwszeństwie przyjmowania dzieci do przedszkola na dyżur wakacyjny decyduje 

kolejność składania wniosków. 

7. Rodzice zainteresowani dyżurem wakacyjnym powinni: 

 złożyć wniosek w sekretariacie szkoły do 30 lipca 2021r. (wniosek do pobrania 

na stronie internetowej szkoły); 

 do wniosku dołączyć wyżej wymienione zaświadczenia (punkt 5); 

 przestrzegać zasad dotyczących opłat za korzystanie z usług przedszkola. 

8. Rezygnację z dyżuru należy zgłosić pisemnie oraz złożyć w sekretariacie szkoły. 

9. W przypadku nieprzedłożenia kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymienionych kryteriów wniosek zostanie odrzucony. 

10. Podczas dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają 

prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości.  

 

 


