Radom, 15.01.2015 r.
WE-IV.4424.1.3.2015

Dyrektorzy
Przedszkoli Publicznych
w Radomiu

Informuję, iż dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2014/2015 będą pełnić niżej wymienione
placówki:
LIPIEC:

1. Przedszkole Publiczne Nr 10, ul. Osiedlowa 26 – 150 miejsc (6 oddziałów),
2. Przedszkole Publiczne Nr 19, ul. Batalionów Chłopskich 18 – 150 miejsc
(6 oddziałów),
3. Przedszkole Publiczne Nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Ofiar Firleja
14A – 150 miejsc (6 oddziałów).
SIERPIEŃ:
1. Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Olsztyńska 12 – 175 miejsc (7 oddziałów),
2. Przedszkole Publiczne Nr 13, ul. Garbarska 59/67 – 125 miejsc (5 oddziałów),
3. Przedszkole Publiczne Nr 17, ul. Zbrowskiego 10 – 125 miejsc (5 oddziałów).
Do przedszkoli czynnych w okresie wakacyjnym zapisywani są wychowankowie, których rodzice
deklarują pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.
Powyższą informację proszę przekazać rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli.
Ponadto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja br. proszę przekazać wykazy dzieci,
które będą zapisane do przedszkoli dyżurujących, Dyrektorom ww. przedszkoli.
Do dnia 29 maja proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: b.buchowicz@umradom.pl (wg
podanego wzoru) dane nt. liczby dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny:
Liczba dzieci, które będą korzystać z opieki w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny:
1. miesiąc lipiec: ogółem …… dzieci, w tym:
Przedszkole Publiczne Nr 10, ul. Osiedlowa 26
•
•
•
•
•

2012 r.: ………,
2011 r.: ………,
2010 r.: ………,
2009 r.: ………,
2008 r. i starsze: …….. (dot. dzieci z oddziałów integracyjnych i specjalnych): ……

Przedszkole Publiczne Nr 19, ul. Batalionów Chłopskich 18
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•
•
•
•
•

2012 r.: ………,
2011 r.: ………,
2010 r.: ………,
2009 r.: ………,
2008 r. i starsze: …….. (dot. dzieci z oddziałów integracyjnych i specjalnych): ……

Przedszkole Publiczne
ul. Ofiar Firleja 14A
•
•
•
•
•

Nr

22

w

Zespole

Szkolno-Przedszkolnym

Nr

1,

2012 r.: ………,
2011 r.: ………,
2010 r.: ………,
2009 r.: ………,
2008 r. i starsze: …….. (dot. dzieci z oddziałów integracyjnych i specjalnych): ……

2. miesiąc sierpień: ogółem …… dzieci, w tym:
Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Osiedlowa 26
•
•
•
•
•

2012 r.: ………,
2011 r.: ………,
2010 r.: ………,
2009 r.: ………,
2008 r. i starsze: …….. (dot. dzieci z oddziałów integracyjnych i specjalnych): ……

Przedszkole Publiczne Nr 13, ul. Garbarska 59/67
•
•
•
•
•

2012 r.: ………,
2011 r.: ………,
2010 r.: ………,
2009 r.: ………,
2008 r. i starsze: …….. (dot. dzieci z oddziałów integracyjnych i specjalnych): ……

Przedszkole Publiczne Nr 17, ul. Zbrowskiego 10
•
•
•
•
•

2012 r.: ………,
2011 r.: ………,
2010 r.: ………,
2009 r.: ………,
2008 r. i starsze: …….. (dot. dzieci z oddziałów integracyjnych i specjalnych): ……

Informacje nt. zasad uiszczenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach pełniących dyżur w
miesiącach: lipiec, sierpień’ 2015:

Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Edukacji
ul. S. Żeromskiego 53 (p. 268), 26-600 Radom, tel. 48 36 20 348, tel./fax: 48 36 20 349, email: sekretariat.edukacja@umradom.pl

1. Do dnia 20 czerwca br. rodzice dzieci zgłoszonych do przedszkoli pełniących dyżur
w miesiącach wakacyjnych są zobowiązani uiścić „z góry” opłatę za czas pobytu dziecka w
przedszkolu.
Opłaty należy uiścić w placówce, do której zgłoszono dziecko.
Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zapisania dziecka
do przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny, a w konsekwencji ze skreśleniem dziecka
z listy.
2. Opłaty za wyżywienie Rodzice będą uiszczać w przedszkolach pełniących dyżur do dnia
10 każdego miesiąca.
3. Zwrotów za niewykorzystane przez dziecko świadczenia płatne oraz posiłki dokonują
placówki pełniące dyżur wakacyjny.
4. Dyrektorzy przedszkoli zgłoszonych do dyżuru są zobowiązani do dnia 20 czerwca przesłać
do organu prowadzącego pocztą elektroniczną (b.buchowicz@umradom.pl) zweryfikowane
dane dotyczące liczby dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny
(tj. dzieci,
których rodzice uiścili opłaty za świadczenia płatne).
W przypadku większej liczby dzieci niż miejsc w wytypowanych na dyżur przedszkolach zostaną
uruchomione dodatkowe placówki.

p.o. Dyrektora Wydziału
/-/
Renata Słoniewska-Seta
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