
 

 

OGŁOSZENIE  

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

 

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto 

Nowe Skalmierzyce w okresie wakacyjnym w 2021 r. 

 

 

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw 

ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) oraz wniosków dyrektorów 

przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli.  

 

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi 

pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.  

 

Działalność przedszkoli w okresie wakacji będzie prowadzona na podstawie wytycznych 

przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego, które wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli.  

 

W roku szkolnym 2020/2021 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, zgodnie z 

Zarządzeniem Nr ROiSO.050.70.2021  Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 

25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe 

Skalmierzyce na rok szkolny 2020/2021, będzie organizowana w następujących terminach: 

 

Lp Nazwa placówki Adres placówki Termin dyżuru wakacyjnego 

od do 

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 

„Jarzębinka w Nowych 

Skalmierzycach 

ul. Hallera 1 , 63-460 Nowe 

Skalmierzyce 

01.07.2021 31.07.2021 



2 Publiczne Przedszkole nr 2” 

Pod Kasztanami” w Nowych 

Skalmierzycach 

ul. Kolejowa 16, 63-460 

Nowe Skalmierzyce 

01.08.2021 31.08.2021 

3 Publiczne Przedszkole w 

Ociążu 

Fabianów ul. Szkolna 54, 

63-460 Nowe Skalmierzyce 

01.08.2021 31.08.2021 

4 Publiczne Przedszkole w 

Kotowiecku 

Kotowiecko, ul. Kaliska 4, 

63-460 Nowe Skalmierzyce 

01.07.2021 31.07.2021 

5 Oddział przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej im. 

Polskich Noblistów w 

Nowych Skalmierzycach 

Ul. Kaliska 52, 63-460 

Nowe Skalmierzyce 

1.08.2021 31.08.2021 

 

I. Zasady ogólne 

1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. dla dzieci 

uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce, zgodnie z ustalonymi terminami przerw  

w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w zarządzeniu  

Nr ROiSO.050.70.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 maja 

2021roku. 

2. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością uwzględnienia wytycznych 

dotyczących przebywania dzieci w przedszkolach informujemy, że w okresie 

wakacyjnym przedszkola wciąż będą funkcjonować w podwyższonym reżimie 

sanitarnym i pod opiekę powinny trafić tylko te dzieci, którym rodzice nie są w stanie 

zapewnić opieki. 

3. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym 

o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając 

realne możliwości organizacyjne przedszkola, przygotowane z zachowaniem warunków 

organizacyjnych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4.  Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje 

dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa: 

1) przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego 

rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym 

okresie z urlopu oraz 



5. Ostateczna informacja dotycząca działania placówek w okresie lipiec-sierpień 2021 r. 

zostanie podana, po analizie zapotrzebowania zgłoszonego przez rodziców.  

II. Karta zgłoszenia 

1. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych 

następujących czynności: 

1)     wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do 

danego przedszkola w terminie od 7 czerwca 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. Kartę zgłoszenia 

można przekazać drogą elektroniczną. Rodzice nie muszą dostarczać do przedszkola wersji 

papierowej karty zgłoszenia. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka zostanie przesłana 

rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail/e-dziennik. 

2)     Potwierdzenie przez rodziców korzystania z miejsca w przedszkolu. Informacja o 

przyjęciu dziecka zostanie przesłana rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail/e-

dziennik lub przekazana telefonicznie. 

2. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni 

pobierają ze strony internetowej przedszkola. Wzór karty zgłoszenia dziecka stanowi załącznik 

do niniejszych zasad. 

3. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem 

przedszkola i możliwościami organizacyjnymi danego przedszkola. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE PRZEJDĄ REKRUTACJĘ NA DYŻUR 

LETNI 

 

 W związku z procedurami dotyczącymi COVID-19, zwracamy się z prośbą do rodziców chcących 

posłać dziecko do przedszkola o wypełnienie „Oświadczenia dla rodziców” i "Zgody na pomiar 

temperatury 

". 

 

W celu zapewnienia należytej opieki i bezpieczeństwa dzieci i pracowników zgodnie z wytycznymi GIS, 

MEN prosimy o odpowiedzialne potraktowanie sprawy. 

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurami udostępnionymi poniżej, które będą obowiązywać w 

przedszkolu do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA………………………………………................................... 

 

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka w momencie 

gdyby zaszła taka konieczność w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia. 

 

 

……………………………..                 ………………………………………… 

              data                                                                                      podpis Rodzica/opiekuna 

 

 

Podstawa prawna:  

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 19 listopada  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Oświadczam, że: 

……………………………………………………………………………………………………..……
……………… 

nazwisko i imię dziecka 

 

Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt                        z 

członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia 

widocznych oznak choroby.  

Stan zdrowia dziecka jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 

temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata 

smaku czy węchu i inne nietypowe. 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do Przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka i naszych rodzin: 

 mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do 

zakażenia COVID – 19, 

 w przypadku wystąpienia zakażenia – zdaje sobie sprawę, że osoba która miała kontakt 

z zakażonym zostanie skierowana na 10-dniową kwarantannę, 

 w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub 

personelu oddział zostaje zamknięte zgodnie z wytycznymi GIS 

 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 

pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej 

IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie 

zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka, 

 Dziecko nie jest uczulone na  środki dezynfekujące dopuszczone do użytkowania w 

placówkach oświatowych. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił 

skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego, będąc 

całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego i obecnej sytuacji w kraju. 

 

 

 

Nowe Skalmierzyce, dnia …………………… ………………………………….……………… 

                                                                           podpis rodzica  


