ZARZĄDZENIE NR 11 /2022
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach
z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie:

ustalenia terminów i zasad pracy przedszkola w okresie wakacyjnym

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. ze zm.),
§ 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i
publicznych przedszkoli oraz Zarządzenia Nr 106/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 maja 2022 r.
w sprawie ustalenia terminów pracy przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Pabianice

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:
§1
Przedszkole Miejskie Nr 13 pełni dyżur wakacyjny w dniach 1 – 31 sierpnia 2022 r.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

§2
Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny odbywają się w terminie 16 – 27 maja 2022 r.
Rodzic w w/w terminie ma obowiązek wypełnić i złożyć u dyrektora przedszkola
deklarację do naliczenia opłat z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie
wakacyjnym, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Przedszkole rekrutuje dzieci na dyżur wakacyjny zgodnie z zasadą kolejności
oddawanych deklaracji.
Przedszkole rekrutuje na dyżur wakacyjny do określonej przez dyrektora ilości miejsc,
dzieci zapisane poza wskazaną liczbą miejsc zapisywane są na listę rezerwową.
Rodzic może zadeklarować dziecko w dowolnym terminie wskazanego okresu pracy
przedszkola w miesiącu sierpniu.
W przypadku zwolnienia się miejsca na liście dzieci przyjętych na dyżur, na wolne
miejsce wpisywane jest kolejne dziecko z listy rezerwowej.
Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny podana zostanie do wiadomości w dniu
3 czerwca 2022 r. Listy zamieszcza się w siedzibie przedszkola i na stronie
internetowej przedszkola do godz. 12:00.

§3
1. Płatność za przedszkole, za zadeklarowane w sierpniu dni pobytu dziecka, naliczana
będzie zgodnie z Uchwałą Nr LV/703/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29
maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto
Pabianice (zniżki za pobyt realizowane zgodnie z cytowaną uchwałą, po okazaniu
dokumentacji potwierdzającej prawo do ulgi).
2. Opłata za żywienie, za zadeklarowane w sierpniu dni, naliczona będzie na podstawie
Zarządzenia Nr 6/2019 z dnia 25.09.2019r. Dyrektora PM 13 w Pabianicach w
sprawie opłat za żywienie w przedszkolu (opłata za 3 posiłki: Ś + O + P wynosi – 7 zł,
opłata za dwa posiłki: Ś + O wynosi – 5,60 zł).
3. Rodzice wnoszą odpłatność za pobyt i żywienie na wskazane przez przedszkole konto
bankowe.

4. Dzieci urodzone w roku 2015 i starsze nie ponoszą opłaty za pobyt. Dzieci urodzone
w roku 2016 i młodsze nie ponoszą opłaty za pobyt w godzinach 8.00 – 13.00.
5. Rodzice zostaną poinformowani osobiście (dotyczy wychowanków PM 13) lub drogą
wiadomości telefonicznej (np.: SMS lub MMS) o wysokości opłaty za przedszkole
i numerze konta bankowego.
6. Dokonanie opłaty za przedszkole w terminie 20-24 czerwca 2022 r. jest
warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. Nie uiszczenie opłaty we wskazanym
terminie spowoduje skreślenie z listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.
7. W przypadku wejścia na listę dzieci przyjętych na dyżur z listy rezerwowej, rodzic jest
zobowiązany do niezwłocznego uregulowania płatności na zadeklarowany okres
uczęszczania dziecka do przedszkola.
8. Zwroty z tytułu nieobecności realizowane będą do końca września 2022r. na wskazane
przez rodzica konto bankowe.
§4
Zarządzenie zamieszcza się na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola oraz na
stronie internetowej przedszkola.
//Joanna Głos-Podgrodzka//
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13
w Pabianicach

