
Baranów, dnia 07.06.2021r. 

 

OGŁOSZENIE  

zasad organizacji dyżuru w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach 
prowadzonych przez Gminę Baranów w okresie wakacyjnym w 2021 r.  

(tj: 28.06-31.08.2021 r.)   
 

Przedszkole jak i oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 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. Zaleca się 
w nich m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi czy 
organizację pracy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup 
dzieci.  

W roku szkolnym 2020/2021 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, 
zgodnie z ustalonymi terminami przerw w pracy przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów na rok 
szkolny 2020/2021, będzie organizowana w następujących terminach: 

Lp. Nazwa placówki Adres placówki 

Termin dyżuru 
wakacyjnego 

od do 

1. 
Gminne Przedszkole w 
Cegłowie 

Cegłów 22 B 
96-314 Baranów 

28.06.2021 30.07.2021 

2. 
Szkoła Podstawowa im. 
Ks. Jana Twardowskiego 
w Bożej Woli 

ul. 1-go Maja 13 
96-314 Baranów 

02.08.2021 31.08.2021 

 

I. Zasady ogólne 

1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. dla dzieci 

uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

przy Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów,  

2. Dyżur wakacyjny w terminie od 28.06.2021 do 30.07.2021 będzie w Gminnym Przedszkolu 

w Cegłowie dla dzieci od 3 do 6 lat, które uczęszczały w roku szkolnym 2020/2021 do 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkołach dla których organem 



prowadzącym jest Gmina Baranów. Warunkiem przyjęcia na dyżur jest opłacenie z góry  

za wyżywienie w kwocie 11,80 zł za dzień, oraz opłaty za pobyt (za każdą rozpoczętą 

godzinę pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł). Kwota musi być 

zgodna z zadeklarowaną kwotą z karty zgłoszenia. 
3. Dyżur wakacyjny w terminie od 02.08.2021 do 31.08.2021 będzie w oddziale 

przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli  dla 

dzieci od 5 do 6 lat, które uczęszczały w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego przy szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Baranów. Warunkiem przyjęcia na dyżur jest opłacenie z góry kwoty za obiady (tylko II 

danie w lunchboxie) w kwocie 10,00 zł za dzień. Kwota musi być zgodna z zadeklarowaną 

kwotą z karty zgłoszenia. 

4. 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. 

5. 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  

6. 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 8 czerwca 2021 r. do 16 czerwca 2021 r. 

2) Potwierdzenie zapłaty za pobyt dziecka w czasie dyżuru   

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

pobierają ze strony internetowej przedszkola/szkoły. Wzór karty zgłoszenia dziecka 

stanowi załącznik do niniejszych zasad. 

3. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym przy 

szkole odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi danej placówki.  

 

Wójt Gminy Baranów 

 

 


