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Zarządzenie nr  30/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Żołnierzy 2 DP 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej 

z dnia 24 maja 2021r. 

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U.2019, poz. 502) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się „Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego  organizowanego w oddziałach 

przedszkolnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy 2 DP 1 Armii Wojska 

Polskiego w Górze Puławskiej w roku 2021”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2 

 

2. Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego, będą zamieszczone na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej w Górze Puławskiej oraz tablicy ogłoszeń oddziałów przedszkolnych. 

 

§ 3 

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                   Załącznik nr 1 do  Zarządzenia nr 30/2020/2021                                                                                      

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej                                                                                                          

z dnia 24.05.2021 r. 

 

 

Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego organizowanego w oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy 2 DP 1 Armii Wojska Polskiego 

w Górze Puławskiej w roku 2021 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 

r.  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762).   Rozporządzenia MEN z 

dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli 

(Dz.U.2019, poz. 502 

 

§ 1 

1.W oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy 2 DP 1 

Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej w roku 2021 pełniony jest dyżur wakacyjny 

w dniach 01 sierpnia – 31 sierpnia 2021 roku. 

§ 2 

1. Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci 6–letnie uczęszczające do oddziałów 

przedszkolnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy 2 DP 1 Armii Wojska 

Polskiego w Górze Puławskiej.  

2. O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:  

1) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, prowadzących gospodarstwo rolne lub 

działalność gospodarczą; niekorzystających w terminie dyżuru z urlopu wypoczynkowego, 

macierzyńskiego/rodzicielskiego ani wychowawczego 

2) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie. 

§ 3 

1.Ilość miejsc w dyżurującym oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.  

2. Czas pracy oddziału przedszkolnego: 6.00 – 16.00 

§ 4 

1. Informacje o terminie dyżuru i regulaminie rekrutacji dyrektor Szkoły Podstawowej im. 

Żołnierzy 2 DP 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej zamieszcza na stronie 

internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń oddziałów przedszkolnych. 

§ 5 

1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie  dziecka na dyżur wakacyjny w szkole macierzystej 

w terminie od dnia 05 czerwcado 20 czerwca 2021 roku (wzór wniosku - załącznik nr 2).  
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2. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się  w sekretariacie Szkole Podstawowej im. 

Żołnierzy 2 DP 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej lub u wychowawcy oddziału 

przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko.  

3.  Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń 

w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy 2 DP 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej dnia 

25 czerwca 2021 r. Będzie również udzielana w tej sprawie informacja telefoniczna (81) 880-50-

80.  

§ 6 

1. Rodzice/prawni opiekunowie wnoszą opłaty za korzystanie z wyżywienia w okresie dyżuru 

wakacyjnego.Opłaty wnoszone są przelewem na konto szkoły w terminie do 30 sierpnia 2021 r, 

po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonych opłat. 

§ 7 

1. Podczas dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci 

o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.  

§ 8 

1. Dyrektor Szkoły  Podstawowej w Górze Puławskiej zapewnia bezpieczne i higieniczne 

warunki pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci 

zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych 

w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy Szkole Podstawowej  w Górze Puławskiej, 

szczególnie procedur dotyczących przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19. 

§ 9 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte 

w statucie szkoły.  

2. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący.  

§ 10. 

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2021 roku. 
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Załącznik nr 2 do  Zarządzenia nr 30/2020/2021                                                                                                    

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej                                                                                                          

z dnia 24.05.2021 r. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY DO ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRZE PUŁAWSKIEJ                             

W TERMINIE OD 1 SIERPNIA DO 31 SIERPNIA 2021 R. 

 

I. informacje o dziecku i rodzicach/prawnych opiekunach 

 

Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………… 

PESEL dziecka:…………………………………………………………………………. 

Adres miejsca zamieszkania dziecka: 

    ………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów: 

1.………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………… 

Adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów: (jeżeli jest inny niż dziecka) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów: 

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail rodziców/prawnych opiekunów (jeśli posiadają): 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

II. Informacje dotyczące pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym: 

 

   1. Daty pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym: 

      

………………………………………………………………………………………………........... 

2. Godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym: 

…………………………………………………………………………....... 

3. Dziecko będzie korzystało z wyżywienia:  TAK   NIE  

(zaznacz właściwe) 
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III. UPOWAŻNIENIEDOODBIORUDZIECKA 

(imięinazwisko,seriainrdowoduosobistego,nrtelefonu) 

 

Upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące 

osoby: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, ze przedłożone przez nas informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

                                                                              …………………………………………….. 

                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

IV. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych: 

 

Niniejszym oświadczam/oświadczamy, ze wyżej wskazanym terminie uczęszczania mojego 

dziecka na dyżur wakacyjny nie mam /nie mamy możliwości zapewnienia opieki dziecku, 

ponieważ pracuję/pracujemy  zawodowo/ prowadzimy działalność gospodarczą/ gospodarstwo 

rolne i w tym czasie  nie korzystamy/ korzystam z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego 

/rodzicielskiego ani wychowawczego 

 

 

……………………………………..                            ……………………………………………. 

(miejscowość,data) (podpisrodzica/opiekunaprawnego) 
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…………………………………………………………………………………….... 

Akceptacja przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na dyżur wakacyjny 

 

 

 

 

 

……………………….           ............................................................ 

Data       Podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 2 Dywizji Piechoty  

1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej (adres: ul. Ogrodowa 18, Góra Puławska,  

24-100 Puławy  numer telefonu: (81) 880-50-80).  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a także 

organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji 

gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie 

niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie, zawodach sportowych. 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że 

wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również 

podmioty przetwarzające dane na zlecenie. 

Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora. 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas 

organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników, promocji konkursów, zawodów sportowych i innych 

uroczystości szkolnych. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 - złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa 

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, 

artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź 

jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do 

wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

 


