
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2019 Dyrektora Gminnego Przedszkola im. ks. 
Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie. 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DYŻURU WAKACYJNEGO 
DLA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W IZABELINIE 

 
 

1. Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie prowadzi dyżur 
wakacyjny  w lipcu 2019r. 
2. Z dyżuru mogą korzystać dzieci uczęszczające w danym roku szkolnym do gminnych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem 
adaptacji dzieci, które będą  uczęszczały do przedszkola od 01 września danego roku. 
3. Zgłoszenie dziecka na dyżur odbywa się poprzez podpisanie przez rodziców/opiekunów 
prawnych Deklaracji zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (w dwóch egzemplarzach). 
4. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do Gminnego Przedszkola im. ks. 
Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie  jest podpisanie opisanej w pkt. 3 deklaracji oraz 
spełnienie następujących kryteriów: 
a) uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu z góry do 6 dnia miesiąca 

w którym odbywa się dyżur. Niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie                     
jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje wypisaniem dziecka z dyżuru wakacyjnego; 

b) brak możliwości zapewnienia opieki dziecku w zadeklarowanych dniach lipca. 
5. Podpisywanie Deklaracji zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny odbywa się od 28 maja do 
18 czerwca 2019 roku w godzinach 08:00 – 16:00. Osoby, które złożą deklarację po 
wyznaczonym terminie, powinny liczyć się z nieprzyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny. 
6. Druk deklaracji można pobrać w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej 
przedszkola (http://www.przedszkole.izabelin.pl). 
7. Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym naliczana jest                
z góry na podstawie deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym. 
8. Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym 
następuje według realnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza 
określony czas bezpłatnych godzin, tj. od 8.00 do 13.00, do 10 dnia kolejnego miesiąca. 
9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas 
pobytu dziecka w przedszkolu ponad liczbę godzin zadeklarowanych . O należnej kwocie 
rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie i jest zobowiązany do 
uregulowania należności w terminie do 15 września. 
10. Zwrot nadpłaconej kwoty w przypadku nieobecności dziecka nastąpi na pisemny 
wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony w sekretariacie Gminnego Przedszkola  
w Izabelinie do 06 września w roku, w którym dziecko uczęszczało na dyżur wakacyjny. 
11.W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola 
im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce 
dydaktyczne. 
12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte                     
w Statucie Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie. 
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2019r. 
 

 
 
 
 

 
 


