
 

 

 
 

ul. ks. Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice 

tel. 32 231 43 69 

e-mail: sekretariat@zsp14.gliwice.eu 
 

 

PROCEDURA ZAPISU DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 

DO PM 4 i PM 40 WCHODZĄCYCH W SKŁAD 

ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 14 

W GLIWICACH 

 

Dyżur wakacyjny organizuje się dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w Gliwicach w        

bieżącym roku szkolnym. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia danego roku. 

 
 

1. Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 13-31 maja bieżącego roku szkolnego w godz. pracy 

przedszkoli. 

2. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 pełni dyżur w okresie przerwy 

wakacyjnej w miesiącu lipcu 2022r. 

Przedszkole Miejskie nr 4 pełni dyżur w okresie przerwy wakacyjnej w miesiącu sierpniu 

2022r.; 

zgodnie z harmonogramem pracy przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w miesiącu lipiec, sierpień 2022. 

godz. pracy PM 4 i PM 40 6.30 - 17.00 
3. Na dyżur wakacyjny w pierwszej kolejności przyjmowane są 
a. dzieci uczęszczające do ZSP 14 w Gliwicach (lipiec w kolejności PM 40, PM 4; sierpień w kolejności 

PM 4, PM 40) 

(pierwszeństwo na dyżur wakacyjny dla rodziców dzieci, którzy pracują zawodowo) 

b. dzieci z przedszkoli z dzielnicy Śródmieście 

(pierwszeństwo na dyżur wakacyjny dla rodziców dzieci, którzy pracują zawodowo) 

c. dzieci z pozostałych gliwickich przedszkoli 

(pierwszeństwo na dyżur wakacyjny dla rodziców dzieci, którzy pracują zawodowo) 

4. Przy zapisie dziecka Rodzic (prawny opiekun) składa wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka na 

dyżur wakacyjny". Osobno karty zgłoszenia na lipiec i sierpień. Formularz karty zgłoszenia należy 

pobrać w przedszkolu macierzystym – karta  musi być opieczętowana pieczęcią placówki do której 

uczęszcza dziecko. 

5. Informacji o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 07 czerwca 2022r., w przypadku dzieci 

uczęszczających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 udzielać będą wychowawcy grup, a 

w przypadku pozostałych dzieci informacje będą udzielane bezpośrednio w placówce. 

6. Dopuszcza się możliwość dokonywania zapisów dzieci do przedszkola  pełniącego 

dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc. 
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