Zarządzenie Nr 21/2019
Wójta Gminy Bielsk
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych dla samorządowych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Bielsk.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649) Wójt Gminy Bielsk zarządza, co następuje:
§ 1. Ustala się plan dyżurów wakacyjnych w samorządowych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Bielsk w 2019r.
Plan dyżurów:
Lp.

Przedszkole

Termin dyżuru

1.

Samorządowe Przedszkole w Bielsku

01.07.2019r. – 12.07.2019r.

2.

Samorządowe Przedszkole w Zagrobie

15.07.2019r. – 26.07.2019r.

§ 2. Zapisów dokonuje się w przedszkolu macierzystym tj. w przedszkolu do którego uczęszcza
dziecko w terminie do dnia 12.06.2019r.
§ 3. Rodzice/prawni opiekunowie podpisują umowę z przedszkolem, do którego dziecko będzie
uczęszczać na dyżur wakacyjny. Termin podpisania umowy upływa 19.06.2019r.
Nie podpisanie umowy w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego
§ 4. 1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego wnosi się w
wysokości i na zasadach określonych w obowiązującej uchwale nr 151/XXV/2017 Rady Gminy
Bielsk z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsk oraz na zasadach określonych w
Zarządzeniu nr 57/2017 Wójta Gminy Bielsk z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie uzgodnienia
warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki.
2.W szczególnych przypadkach, w okresie wakacyjnym od 1 lipca, rodzice/prawni
opiekunowie mogą zgłosić dziecko do dyżurującego przedszkola, jeżeli przedszkole dysponuje
wolnymi miejscami.
§ 5. Dyżury odbywać się będą przy minimum 10 zgłoszeniach do danego przedszkola.
Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci rodziców pracujących.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli pełniących dyżur
wakacyjny.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójta Gminy Bielsk
/-/ Józef Jerzy Rozkosz

