
Regulamin stacjonarnej opieki przedszkolnej w okresie wakacji 2020 r.                                         
w Przedszkolu Publicznym Nr 5                                                             

Czechowicach-Dziedzicach 

 
§ 1 

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach pełni stacjonarną opiekę 
przedszkolną w okresie przerwy wakacyjnej w lipcu i sierpniu, przerwa techniczna  
od 10.08.2020 r. - 31.08.2020 r. 

 
§ 2 

Stacjonarna opieka przedszkolna w okresie wakacji  organizowana jest dla dzieci 
uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 5  w Czechowicach-Dziedzicach. 

 
§ 3 

Ze stacjonarnej opieki przedszkolnej w okresie wakacji 2020 r. mogą korzystać dzieci 
rodziców obojga pracujących, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2019-
2020. 

 
§ 4 

W czasie  stacjonarnej opieki przedszkolnej w okresie wakacji 2020 r. tworzy się nowe grupy.  
Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać od 8 do 12 dzieci (Procedura organizacji opieki 
w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w czasie trwania epidemii COVID-19 – załącznik  
nr 1). W czasie  stacjonarnej  opieki przedszkolnej w okresie wakacji obowiązują procedury 
przeciwepidemiczne przyjęte 18 maja 2020 roku uwzględniając wytyczne GIS  dla 
przedszkoli z dnia 04.06.2020 r. 

 
§ 5 

Zapisy do stacjonarnej opieki przedszkolnej w okresie wakacji w roku 2020 
dokonywane są od dnia opublikowania wiadomości do 22 czerwca 2020  r. w godzinach 
6.30-16.30  w przedszkolu  lub w formie e-mail :pp5czdz@wp.pl 

 
§ 6 

Rekrutacja do stacjonarnej opieki przedszkolnej na okres wakacji 2020 przebiega wg 
następującego harmonogramu: 

1. Wypełnienie Wniosku/Zgłoszenia dziecka do stacjonarnej opieki przedszkolnej  
w miesiącach wakacyjnych na dyżur wakacyjny w okresie zagrożenia epidemicznego 
spowodowanego COVID-19 (załącznik nr 2) oraz  Oświadczenia rodziców 
(załącznik nr 3 ) do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej  przedszkola. 

2.  Dostarczenie wypełnionych dokumentów: Wniosku/Zgłoszenia dziecka do 
stacjonarnej opieki przedszkolnej w miesiącach wakacyjnych na dyżur wakacyjny w 
okresie zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19 oraz  Oświadczenia 
rodziców do placówki lub przesłanie wypełnionych dokumentów w formie 

skanów na adres e-mail przedszkola – pp5czdz@wp.pl,  w nieprzekraczalnym 

terminie do 22 czerwca 2020 r. 



3. Rodzice  dzieci  zgłoszonych do  stacjonarnej opieki przedszkolnej w okresie wakacji 
2020 r. zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo na adres zgłaszającego  
o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do stacjonarnej opieki przedszkolnej na okres 
wakacji 2020 r. do 26.06.2020 r. 

 
Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem 
dziecka do stacjonarnej opieki w okresie wakacji 2020. 
 

§ 7 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte 
w Statucie przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym 
regulaminem rozstrzyga organ prowadzący. 


