ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY – INFORMACJA
na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie funkcjonowania publicznych przedszkoli oraz
ich oddziałów na ternie Miasta Pabianice w okresie lipiec-sierpień 2020 w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny (VII – VIII 2020) do Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Pabianicach odbywają się w nieprzekraczalnym terminie: 01.06. 2020 – 05.06.2020 r.
Rodzice/opiekunowie prawni dokonują zgłoszenia dziecka składając osobiście wypełniony
formularzzgłoszeniawraz z oświadczeniem o miejscu zatrudnienia - w siedzibie przedszkola
lub drogą elektroniczną na adres mailowy: pm2p-ce@enka.net.pl
Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem można pobrać ze strony: BIP Przedszkole
Miejskie nr 2 w Pabianicach ( w zakładce: Dyżur wakacyjny) lub siedzibie przedszkola.
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wychowankom opieka odbywać się będzie
w reżimie sanitarnym tj. zgodnie z obowiązującą „Procedurą bezpieczeństwa w PM 2
w okresie pandemii COVID-19” - placówka będzie dysponowała zmniejszoną liczbą miejsc.
W przypadku większej liczby chętnych niż możliwych miejsc - dzieci będą przyjmowane
wg następujących kryteriów pierwszeństwa:
1. Dziecko pracowników systemu ochrony zdrowia.
2. Dziecko pracowników służb mundurowych.
3. Dziecko pracowników handlu lub przedsiębiorstwa,realizujących zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. Dziecko rodzica samotnie wychowującego – pracującego, nie mogącego zapewnić
dziecku opieki w domu.
5. Dziecko obojga rodziców pracujących, nie mogących zapewnić opieki dziecku
w domu.
Po zakończeniu naboru zgłoszeń w dniach: 08.06.2020 -09.06.2020 dyrektor PM 2 dokona
kwalifikacji dzieci na podstawie złożonych formularzy wraz z oświadczeniami.
W dniu 10.06.2020 r. dyrektor PM 2 ogłasza do godz. 12.00 listę dzieci zakwalifikowanych
na dyżur wakacyjny na stronie:BIP Przedszkole Miejskie nr 2 w Pabianicach w zakładce:
Dyżur wakacyjny oraz w siedzibie przedszkola.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do wniesienia opłaty za pobyt oraz
żywienie dziecka zgodnie z zadeklarowanym terminem pobytu dziecka podczas dyżuru
wakacyjnego.
Opłaty przyjmowane będą w siedzibie przedszkolaw nieprzekraczalnym terminie
do 15.06.2020 r., tj. w dniu 12 i 15.06.2020 r. w godz. 7.00 – 15.00
Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z uczęszczania dziecka
do przedszkola w okresie wakacyjnym.
Pabianice, dn. 28.05.2020

Dyrektor PM 2 w Pabianicach

