OGŁOSZENIE W SPRAWIE DUŻURU WAKACYJNEGO
REKRUTACJA DZIECI NA LETNI DYŻUR DO PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W KIELCACH ORAZ DO INNYCH PRZEDSZKOLI MIASTA KIELCE

Rok szkolny 2018/2019
Dyrektor przedszkola informuje Rodziców Dzieci, że w bieżącym roku
szkolnym nasze przedszkole pełni dyżur w okresie od 1 sierpnia 2019 r.
do 31 sierpnia 2019 r. Podczas dyżuru Dzieci będą miały zapewnione 3 posiłki,
pełną opiekę, w tym doraźną pomoc ambulatoryjną w punkcie pielęgniarskim
oraz realizację zajęć w oparciu o plany pracy sporządzone na piśmie
przez Nauczycieli. O realizowanych w sierpniu zamierzeniach dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego - Rodzice zostaną informowani na
tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej.
Rekrutacja Dzieci na dyżur w miesiącu sierpniu 2019 r. do Przedszkola
Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi trwać będzie od dnia
30 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. Należy zgłosić się do pokoju księgowości
lub do dyrektora przedszkola i zapisać Dziecko na specjalnie przygotowanej
do tego celu liście oraz pobrać do uzupełnienia Kartę zgłoszenia dziecka na
dyżur wakacyjny. Rodzice Dzieci z naszego przedszkola oraz innych jednostek,
zapisujący Dziecko do PS nr 8 na dyżur wakacyjny w sierpniu 2019 r., będą
zobowiązani do uzupełnienia w dwóch egzemplarzach dostępnej w przedszkolu
po zakończeniu naboru ,,Umowy w sprawie korzystania z usług Przedszkola
Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez
Miasto Kielce”, a następnie zwrot dokumentów do przedszkola, w celu
podpisania ich przez dyrektora. Podpisane umowy będą do odebrania
u dyrektora placówki.
Na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole mogą zapisać się tylko
Dzieci uczęszczające do Przedszkoli Samorządowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kielce.
Z dyżuru mogą korzystać tylko te Dzieci, które uczęszczały do przedszkola
w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru wakacyjnego
nie jest okresem adaptacji Dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od
dnia 1 września kolejnego roku szkolnego.

W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się grupy w zależności od liczby chętnych
Dzieci zgłoszonych na dyżur, (maksymalna liczba wszystkich zgłoszonych to 90
osób). Liczba Dzieci w grupie integracyjnej nie może przekraczać 20 osób, zaś
w grupie ogólnodostępnej 25 osób.
Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia
Dziecka na dyżur wakacyjny:
– dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny
od 30 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. - dzieci z placówki macierzystej,
od 11 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. – dzieci z terenu miasta Kielce;
– przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu dotyczących opłat za
korzystanie z usług przedszkola, a także dotyczących przyprowadzania dzieci
w terminie nie zakłócającym wydawania posiłków tj. do godziny 8:30;
– wniesienia opłat za korzystanie z usług przedszkola (opłaty za pobyt oraz
żywienie) do 15 dnia miesiąca dyżuru wakacyjnego na nr konta przedszkola:
82 1050 1461 1000 0023 5336 9867. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę
wpływu na rachunek przedszkola.
Karta zgłoszenia Dziecka na dyżur wakacyjny zawiera poniższe informacje:
– imię i nazwisko Dziecka, nr pesel;
– aktualny adres zamieszkania Dziecka oraz Rodziców/ Opiekunów prawnych;
– numery telefonów do szybkiego kontaktu z Rodzicem;
– deklarowane godziny pobytu Dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków;
– informację o chorobach przewlekłych, alergiach oraz innych istotnych
sprawach dotyczących Dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie
w przedszkolu;
– upoważnienie do odbierania Dziecka przez wyznaczone przez rodziców osoby;
– informację od Dyrektora placówki macierzystej o niezaleganiu z opłatami za
przedszkole (dokument ma stanowić załącznik do ,,Karty zgłoszenia Dziecka.”
Rekrutacja Dzieci z naszej jednostki na dyżur letni w miesiącu lipcu 2019r do
innych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Kielc, odbywać się będzie
w terminach ustalonych przez daną jednostkę. Jak Państwo wiedzą dyżur
wakacyjny w miesiącu lipcu 2019r pełnią inne przedszkola. Wykaz tych
jednostek znajduje się na stronie internetowej Przedszkola oraz wywieszony
jest na naszej tablicy ogłoszeń. Aby zapisać Dziecko na dyżur wakacyjny do
innego przedszkola w miesiącu lipcu 2019r. należy zgłosić się do danej
placówki osobiście, w celu pobrania i podpisania wszelkich niezbędnych
dokumentów.
Dyrektor Przedszkola Renata Pająk

