
Przedszkole Nr 1i"

,,Nefrytowy :Zakątek" rv piasecznie

CIS-500 Plaseeano, ul. Nefiltowa 14
tel/iłx 22 75$ ?7 50 ZARZĄDZENIE NR 10/2021

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 11 W PIASECZNIE,
,'NEFRYTOWY ZAKĄTEK,

z dnia 15.03. 2021r.
(zmieniające Zarządzenie Nr 912021 z dnia 09.03.2021 r.)

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe
(Dz. U. z2020 r. poz.9I0 ze zmiananri) zarządzart co następuje:

§1

Ustalam następujące zasady dyżurów wakacyjnych w Przedszkolu Nr 11 ,,Nefr;rtowy
Zakątek" w Piasecznieprzy ul. NefrYowej 14

§2

Kryterium podstawowym warunkuj ący m przyjęcie dziecka na dy żur jest złożęnie

oświadczenia o pracy obydwojga rodziców.

§3

Warunkiem zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie karty zgłoszenia, zgodnie z
wzorem stanowiącym zńącznik do zarządzenia.

§4

Termin składania kartzgłoszeniatrwaod 31 mĄa202l r. do 1I czerwca2021r. w godz. 8.00

- 16.00 od poniedziałku do piątku.

§5

O przyj ęciu dziecka decyduj e kolejnośó zgłoszeń,
ptzy czym pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 11

,,NefrYowy Zakątek",

a następnie dokonanie w dniach 12.06.2021r. - 18.06.2021 r. przedpłŃy zav,ryżyv,ltenie na

rachunek Przedszkola Nr 11 ,,Nefrytowy Zakątek" w Piasecznie

Dane do przelewu;

Nrrachunku:751240 6351 1111 0010 8769 8883



Przedszkole Nr 11 "Nefrytowy Zakątek" w Piasecznie
ul. Nefrytowa14
05-500 Piaseczno

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dzieckao opłata zaźrywienieo DYZUR WAKACYJNY

§6

Brak terminowego uiszczeniaptzedpłaĘ i we wskazanym § 5 terminie, ozllaczarezygnację z

miejsca.

§7

przyjęcie na dyżrur wakacyjny dziecka, które zostało zgłoszone po upłyvie v,ryznaczonego w

§ 4 terminu,może nastąpió vłyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

Wysokość opłat:

1. opłata z v,,yżywienie - iloczyn ilości dni dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu i

wysokości dziennej stawki żlrvieniowej, która wposi 10 zł., płatne z góry.

Rezygnacj a z dyżura bądź nieobecność dziecka nie skutkuje zrvrotem opłaty;

2. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - I zŁ za kazdą rozpoczętą

godzinę świadczefi w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w czasie

przeęaczĄącym czas przęznaczony nabezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat - kwota płatna w terminie 7 dni Po

zakotrczeniu dyżuru na rachunek baŃowy wskazany przez Przedszkole, Wg

faktycznej ilości godzin pobytu dziecka. Nieterminowa wpłata skutkuje naliczeniem

naleznych odsetek.

§9

Zatządzenie wchodzi w Ęcie z dniempodpisania.

§8

DY

cznle


