
 
 
Szanowni Państwo!  
 
We współpracy z koordynatorami opracowaliśmy ujednoliconą procedurę uzgadniania terminów 
przerw wakacyjnych w przedszkolach. Przygotowany został również harmonogram przygotowania 
do przerw, który przesyłam poniżej.  
Bardzo proszę o poinformowanie rodziców dzieci z Państwa placówek, o poniższych terminach.    
 
SYSTEM OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO – HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ  
1. Ujednolicenie procedury w zakresie systemu opieki wakacyjnej w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje następujące 

terminy:  
- wydawanie rodzicom (za potwierdzeniem) deklaracji korzystania z 

przedszkola w okresie wakacyjnym, z wyznaczonym terminem złożenia 

wypełnionej deklaracji (14.05);  
- złożenie podania przez rodzica wraz z uzasadnieniem o konieczności 

korzystania z innego przedszkola  (31.05);  
- zebranie deklaracji i podań od rodziców (31.05) z określeniem pełnych 

tygodni korzystania z placówki;  
- analiza wykorzystania miejsc w placówce w okresie wakacyjnym (do 15 

czerwca);  
- rozpatrywanie złożonych przez rodziców podań oraz analiza uzasadnień (do 

15 czerwca), decyduje dyrektor z uwagi na znajomość środowiska 

rodzinnego dziecka (nie zawsze będzie to najbliższa placówka);  
– wskazywanie rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innego 

przedszkola, z którego może skorzystać dziecko (do 15 czerwca);  
- wskazywanie przedszkoli w obrębie placówek podległych pod danego 

koordynatora, a w przypadku braku miejsc w tym rejonie – w 

granicach  miasta (ścisła współpraca dyrektorów placówek w obrębie 

grupy koordynatorów).  
 
Na wniosek rodziców, którzy w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie mogą 
zapewnić dziecku opieki w terminie zamknięcia przedszkola macierzystego, dyrektor 
kontaktuje się  z koordynatorem  rejonu w celu ustalenia, które przedszkole będzie w tym 
czasie otwarte i dysponuje wolnymi miejscami oraz bezpośrednio kontaktuje się  z 
dyrektorem wskazanej placówki.  
 
Oczywiście należy mieć również na uwadze, iż w chwili obecnej do końca nie wiemy jak 
będzie wyglądać sytuacja epidemiczna w kraju w tym okresie oraz czy nie zostaną 
wprowadzone przez rząd inne rozwiązania.  
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
Koordynatorzy dysponują zestawieniem terminów przerw wakacyjnych we wszystkich 
przedszkolach.  
 
Po szczegółowych analizach rejonów Wrocławia oraz obszarów działań koordynatorów, 
uzgodniliśmy korekty, aby rejony i obszary działań koordynatorów pokrywały się ze sobą. 
Rozwiązanie to w znacznym stopniu ułatwi wykonywane przez nas analizy oraz 



zarządzanie placówkami w poszczególnych częściach miasta.  
 
………………………………… 
………………………………….. 
…………………………………. 
…………………………………. 
………………………………… 
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