
 Wprowadzone mogą być zmiany i ograniczenia  zgodnie z nowelizacjami rozporządzeń dotyczących 
funkcjonowania placówek oświatowych oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH W GMINIE PRAŻMÓW 

 
Dyżur wakacyjny dla przedszkolaków w gminie Prażmów prowadzi: 

  

 01 -24  lipca 2020r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie                                                  

                                      (budynek w Nowym Prażmowie) 

 03 -21 sierpnia 2020r. - Szkoła Podstawowa w Uwielinach 

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny, prosimy o złożenie 

wniosku dostępnego na stronie szkoły, do skrzynki przy wejściu lub wysłanie go na adres : 

 

 Szkoła Podstawowa w Uwielinach- sekretariat   tel. 22 727-60-97 

przedszkole@zsuwieliny.pl  

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie – sekretariat   tel.22 727-08-04   

sp.prazmow@wp.pl  

 Zapisy na dyżury wakacyjne trwać będą  od 8 do 19 czerwca. Zgłoszenia prosimy 

składać w szkole, która organizuje dyżur. 

 Liczba miejsc jest ograniczona. 

 Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest wyłącznie dla dzieci obojga 

pracujących rodziców. 

 Szkoła zastrzega sobie możliwość weryfikacji oświadczeń o zatrudnieniu rodziców. 

  

 Rodzice, którzy rezygnują z posłania do przedszkola dziecka zapisanego na dyżur 

wakacyjny, informują o tym sekretariat szkoły:  

  dyżur w lipcu (szkoła w Prażmowie) najpóźniej do 25 czerwca,  

  dyżur w sierpniu (szkoła w Uwielinach) najpóźniej do 24 lipca. 

Po tym terminie nie ma możliwości rezygnacji z opłaty za posiłki. 

  

 Dyrektor szkoły organizującej  dyżur  podpisuje  oświadczenia w terminie do 24 czerwca.  

 Wszystkie dzieci zapisane na dyżur wakacyjny (z wyjątkiem dzieci na diecie) korzystają     

z całodziennego wyżywienia. 

 Odpłatność za posiłki w czasie dyżuru, rodzice  zobowiązani są wpłacić na konto podane 

w oświadczeniu. 

 Koszt całodziennego wyżywienia w Uwielinach wynosi 10 zł- kuchnia szkolna,                    

w Prażmowie 13 zł-catering. 

 Rodzice dzieci korzystających z refundacji za posiłki, powinni przedłożyć w sekretariacie  

dyżurującego przedszkola stosowną decyzję GOPS. 

 Odpłatność za godziny dodatkowo płatne w przedszkolu w czasie dyżuru, rodzice  

zobowiązani są wpłacić na konto podane w oświadczeniu, w ciągu tygodnia                      

po otrzymaniu informacji o naliczonej opłacie. 

 Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dyżurów wakacyjnych, zostaną 

umieszczone na tablicach informacyjnych i stronach internetowych szkół. 
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