Zasady dotyczące zapisów na dyżur wakacyjny
w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy :
1. W dyżurze wakacyjnym mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2020/2021
do łęczyckich przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łęczyca.
2. Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydawane i przyjmowane są
w dyżurującym przedszkolu od 01 czerwca do 18 czerwca 2021 r. – wnioski dostępne na
stronie: przedszkole@p2leczyca.edu.pl oraz w administracji przedszkola.
3. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny będzie dostępna w danym przedszkolu
22 czerwca 2021 r. Informacje o wynikach rekrutacji będą udzielane pod numerem telefonu:
24 721 03 52.
4. Jeżeli dziecko korzysta z dyżuru wakacyjnego w trzech przedszkolach, należy wypełnić

wniosek o przyjęcie dziecka do każdego przedszkola.
5. Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru rodzic uiszcza
w dyżurującym przedszkolu na podstawie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
który rejestrowany jest przez system elektroniczny „Punktualnik” oraz zasad określonych
w „Procedurze naliczania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu nr 2
w Łęczycy”
Rodzice, dziecka korzystającego z dyżuru wakacyjnego w innym niż macierzyste przedszkole,
zobowiązani są wyrobić dziecku kartę do systemu ewidencji,,Punktualnik” w przedszkolu,
w który zapisało się na dyżur do dnia 28 czerwca 2021 roku.
6. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu
wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione
od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.
7. Rodzice dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad
ustalonych w danym przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania i odbierania
dzieci w godzinach pracy przedszkola.
8. W przypadku upoważnienia przez rodziców osób trzecich do odbioru dziecka z przedszkola
wymagane jest pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych osób trzecich.
9. Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmian w/w zasad w związku z trwającą sytuacją
epidemiczną w kraju.
10. Wszelkie dokumenty wskazane w zasadach
przedszkole@p2leczyca.edu.pl w zakładce: Rekrutacja

są

dostępne

pod

adresem:

