WÓJT G~U'fi' , II 'l ~ZA
woj. podk rp' ki

ZARZĄDZENIE

Nr 237.2019
Wójta Gminy Świlcza

z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Świlcza
w okresie w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2019/2020.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(o z. U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.) oraz statutów publicznych przedszkoli oraz szkół
podstawowych
z
oddziałami
przedszkolnymi,
po
dokonaniu
uzgodnień
dyrektorami placówek oświatowych , prowadzonych przez Gminę SWilcza,
zarządzam

następuje :

co

§ 1. 1. W okresie wakacji w przedszkolach oraz w oddzia łac h przedszkolnych w szkołac h
podstawowych na terenie Gminy Swilcza będą organizowane dyżury za pewniające opiekę
i wychowanie przedszkolne tym dzieciom, których rodzice

przedszkola lub

odd z iału

2. Zapisów na

i

oddzi ałów

je na

u czę s zczanie

do

przedszkolnego w szkole podstawowej .

uczęszczanie

prowadzonym

przedszkolnych

są

dzieci do przedszkola lub
należy dokonywać

podstawowej w w/w okresie
przedszkolnym,

zapi s zą

przez

Gminę

oddziału

przedszkolnego w szkole

w dowolnym przedszkolu lub oddziale

Swi lcza .

Godziny

pracy

przedszkoli

takie same, jak w trakcie roku szkolnego.

3. W okresie wakacji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać
dzieci zapisane do przedszkoli,
które

będą

przyjęte

od 1

oddziałów

wrześn ia

przedszkolnych w trakcie roku szkolnego, dzieci ,

2020 r. oraz dzieci, które

mieszkają

na terenie Gminy

SWilcza, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

§ 2. 1. W okresie wakacj i letnich 2020 r.
następujące

dyżur,

o którym mowa w § l ,

pełnić będą

placówki:
LIPIEC 2020

1) Przedszkole im. Jana
2)

Szkoła

Pawła

II w Bratkowicach - 1-31 VII 2020;

Podstawowa w Rudnej Wlk. - 1-15 VII 2020;

3) Przedszkole w Trzcianie 1-15 VII 2020;
4)

Szkoła

Podstawowa Nr 2 im. Jana

Pawła

II w Bratkowicach-6-17 VII 2020;

SIERPIEŃ 2020

1) Przedszkole w Swilczy-1-31 VI II 2020 r. ;

2)

Szkoła

Podstawowa w Trzcianie- od 17- 31 VIII 2020;

3) Zespól Szkól w

4)

Szkoła

Dąbrowie-

1-16 VIII 2020;

Podstawowa Nr 1 im . Marii Konopnickiej w Mrowli-17- 31 VII,2020.

3. Zapisów na

uczęszczanie

w okresie wakacji

ł etnich należy dokonywać

póżniej niż

dzieci do przed szkoli,

do 15 czerwca 2020 r.

Odpłatność

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Ó.J T

~~-

przedszkolnych

placówkach wymienionych w ust. 1, nie

w terminie do 26 czerwca 2020 r.

w

oddzia łów

za pobyt dziecka

należy dokonać

