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REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 

NA DYŻUR WAKACYJNY 
DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 58                                                                                   

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 KATOWICACH 
 

na podstawie Zarządzenia nr 597/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 
30.11.2011 roku 

 
§ 1 

W dyżurze letnim mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do przedszkoli 
prowadzonych przez miasto Katowice, w danym roku szkolnym, którego dyżur 
dotyczy. 

§ 2 

Wykaz dyżurujących przedszkoli w danym roku szkolnym przekazuje rodzicom 
dyrektor ZSP 3 (ogłoszenie zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli 
wraz z terminami trwania dyżurów). 

 

§ 3 

Rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci uczęszczają do MP 58 zgłaszają 
dziecko na dyżur poprzez wpisanie go na listę chętnych umieszczonej na tablicy 
ogłoszeń najpóźniej do 15 czerwca danego roku. 

 

§ 4 

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z innych placówek zgłaszają dziecko 
poprzez złożenie w MP 58 wypełnionej karty zgłoszenia najpóźniej do 15 
czerwca danego roku. (załącznik nr 1) 

 

§ 5 

Kartę zgłoszeniową rodzice (opiekunowie prawni) mogą pobrać ze strony 
internetowej:    

www.zsp3.katowice.pl 

lub w sekretariacie MP 58. 

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z placówek z rejonu tj. MP 38 oraz MP 60 
będą mieli możliwość pobrania karty zgłoszeniowej w swojej macierzystej 
placówce. 
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§ 6 

Po zakwalifikowaniu się dziecka na dyżur rodzice (opiekunowie prawni) 
wszystkich dzieci zobowiązani są do podpisania umowy regulującej wszelkie 
kwestie pobytu dziecka w przedszkolu. Umowa zawierana jest z obojgiem 
rodziców. Umowa może zostać zawarta na cały miesiąc, bądź na połowę 
miesiąca. Wraz z umową rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do 
wypełnienia załączników (oświadczenie dotyczące przetwarzania danych 
osobowych, karta informacyjna dotycząca stanu zdrowia dziecka, upoważnienie 
dla innych osób odbierających dziecko). 

 

§ 7 

Informacja o wynikach rekrutacji oraz terminach podpisywania umów na dyżur 
zostanie przekazana rodzicom (opiekunom prawnym) przez dyrektora ZSP 3 za 
pośrednictwem macierzystej placówki dziecka. 

 

§ 8 

W przypadku, gdy liczba miejsc w przedszkolu jest mniejsza niż liczba dzieci 
zgłoszonych na dyżur, o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor ZSP nr 3 na 
podstawie przyjętych kryteriów wg następującej kolejności: 

1. Kandydat z MP 58  

2. Kandydat z przedszkola w najbliższym rejonie (MP 38, MP 60)  

3. Kandydat, którego oboje rodzice pracują  

4. Kandydat zgłaszany jako jedno z rodzeństwa  

 W wypadku, gdy powyższe kryteria nie wyłonią kandydata o przyjęciu 
decyduje losowanie.  

 

§ 9 

W szczególnych przypadkach o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny, które 
zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu decyduje dyrektor ZSP 3 
uwzględniając liczbę wolnych miejsc. 
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§ 10 

Dyrektor przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny: 

1. Zapewnia odpowiednią liczbę kadry pedagogicznej i personelu 
administracyjno – obsługowego oraz bezpieczne i higieniczne warunki 
pobytu dzieci w przedszkolu. 

2. Informuje organ prowadzący o wynikach rekrutacji na dyżur wakacyjny. 

3. Zapoznaje rodziców dzieci z innych placówek z zapisami regulaminu 
przedszkola dotyczącymi procedury przyprowadzania i odbierania dzieci 
z przedszkola oraz regulaminem dla rodziców obowiązującym w MP 58. 

 

§ 11 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują 
przepisy zawarte w statutach oraz regulaminach przedszkoli. 

2. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie właściwym 
dla jego wprowadzenia. 

 

§ 12 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2014 roku. 
        
 
         
Załączniki:       
1. karta zgłoszenia 

 
 
     
…………………………………. 
    (podpis dyrektora ZSP nr 3 w Katowicach) 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 


