
Informacja dotycząca opieki wakacyjnej w roku szkolnym 2020/2021 

1. Opieka wakacyjna w Punktach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Raczkach 

zorganizowana będzie w terminie 01.07 – 31.07. 2021 r. W terminie 01.08 – 31.08. 2021 r. 

nastąpi przerwa w funkcjonowaniu placówki. 

2. Opieka wakacyjna przewidziana jest dla dzieci, wobec których rodzice/opiekunowie prawni/ 

we wskazanym terminie nie mogą zapewnić opieki. 

3. W związku z koniecznością wykorzystania zaległych urlopów przez pracowników punktów 

przedszkolnych: 

✓ placówka nie zapewnia organizacji pracy w trakcie dyżuru wakacyjnego w  2021 r.                 

w sposób wykluczający stykanie się różnych grup dzieci – grupy dzieci będą łączone; 

✓ łączone grupy będą w różnych przedziałach wiekowych; 

✓ punkty przedszkolne nie zapewniają organizacji pracy w trakcie dyżuru wakacyjnego 

w roku 2021 w sposób wykluczający rotację nauczycieli – opiekę nad dziećmi będą 

sprawowali różni nauczyciele, w tym nauczyciele, którzy nie pracują z dziećmi poza 

okresem dyżuru wakacyjnego. 

Konieczność wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych przez pracowników placówki wynika 

z art. 168 Kodeksu pracy. Jeżeli pracownicy punktów przedszkolnych nie wykorzystają zaległych 

urlopów w okresie wakacyjnym, może to utrudnić realizację podstawy programowej w roku szkolnym 

2021/2022. 

W związku z powyższym prosimy o racjonalne planowanie opieki wakacyjnej. 

  

                                                                       Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z powyższą informacją. 

 

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

                                                                                                                              /data i podpis rodzica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKIETA 

dla rodziców /opiekunów prawnych/ dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej  świadczonej przez 

punkty przedszkolne w lipcu 2021 r. 

 

                                                          ……………………………………………………… 

                                                                      Imię i nazwisko dziecka 

1. Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w miesiącu lipcu dla swojego 

dziecka? (proszę zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie) 

TAK  

NIE  

2. Termin przerwy w działaniu punktów przedszkolnych w 2021 r.  

 
01.08 – 31.08.2021 r. 

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, punkty przedszkolne funkcjonują 

przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący punkty przedszkolne, 

na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców. 

W okresie przerwy punkty przedszkolne nie organizują opieki. 

3. Jeżeli deklarują Państwo chęć korzystania z opieki punktów przedszkolnych w okresie 

wakacyjnym to kiedy? 

Okres Zaznaczyć X 

01.07 -  02.07.2021  

05.07 – 09.07.2021  

12.07 – 16.07.2021  

19.07 – 23.07.2021  

26.07 -30.07.2021   

 

Raczki, dn. …………………………………………..2021 r. 

 

 

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

                 /podpis matki /opiekunki prawnej//                                                               /  podpis ojca /opiekuna prawnego// 


