OGŁOSZENIE W SPRAWIE DUŻURU WAKACYJNEGO
REKRUTACJA DZIECI NA LETNI DYŻUR DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KIELCACH
ORAZ DO INNYCH PRZEDSZKOLI MIASTA KIELCE
rok szkolny 2017/2018
Dyrektor przedszkola informuje Rodziców Dzieci, że w bieżącym roku
szkolnym nasze przedszkole pełni dyżur letni w okresie od 1 lipca 2018 r.
do 31 lipca 2018 r. Podczas dyżuru dzieci będą miały zapewnione 3 posiłki,
pełną opiekę, w tym doraźną pomoc ambulatoryjną w punkcie pielęgniarskim
oraz realizację zajęć w oparciu o plany pracy sporządzone na piśmie
przez Nauczycieli. Rodzice będą poinformowani na tablicach ogłoszeń
i na stronie internetowej o realizowanych w lipcu zamierzeniach
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Rekrutacja Dzieci na dyżur letni w miesiącu lipcu 2018r. do Przedszkola
Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi trwać będzie od dnia
14 maja 2018r. do 8 czerwca 2018r. Należy zgłosić się do pokoju księgowości
lub do dyrektora przedszkola i zapisać dziecko na specjalnie przygotowanej
do tego celu liście, podając: imię i nazwisko dziecka, dane osobowe
rodziców/prawnych opiekunów, adres zamieszkania, PESEL dziecka, kontakt
telefoniczny, termin korzystania z usług naszego przedszkola w lipcu 2018r,
godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, numer karty do logowania
oraz podpis rodzica/prawnego opiekuna. ,,Umowę na świadczenie przez
przedszkole usług w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i kształcących w roku szkolnym 2017/2018r” rodzice dzieci uczęszczających do
naszej jednostki podpisali do dnia 31 sierpnia 2018r. Rodzice dzieci z innych
jednostek zapisujący dziecko do PS nr 8 na dyżur wakacyjny w lipcu 2018r
proszeni są o wypełnienie dostępnej w przedszkolu ,,Umowy o świadczenie
przez przedszkole usług w zakresie organizacji zajęć opiekuńczowychowawczych i kształcących w miesiącu lipcu 2018r.” w dwóch
egzemplarzach, a następnie jej zwrot do przedszkola w celu podpisania
dokumentów przez dyrektora. Podpisane umowy będą do odebrania
u dyrektora placówki. Dziękujemy.

Rekrutacja Dzieci z naszej jednostki na dyżur letni w miesiącu sierpniu 2018r
do innych przedszkoli zlokalizowanych w Kielcach trwać będzie również od
14 maja 2018r do 8 czerwca 2018r. Jak Państwo wiedzą dyżur wakacyjny
w miesiącu sierpniu 2018r pełnią inne przedszkola. Wykaz tych jednostek
znajduje się na stronie internetowej Przedszkola oraz wywieszony jest na naszej
tablicy ogłoszeń. Aby zapisać dziecko na dyżur do innego przedszkola
w miesiącu sierpniu 2018r należy zgłosić się do pokoju księgowości lub do
dyrektora naszego przedszkola i zapisać dziecko na specjalnie przygotowanej
do tego celu liście, podając: imię i nazwisko dziecka, dane osobowe
rodziców/prawnych opiekunów, adres zamieszkania, PESEL dziecka, kontakt
telefoniczny, numer wybranego przedszkola, termin korzystania w sierpniu
2018r z usług innego przedszkola, godziny pobytu dziecka w oddziale
przedszkolnym, numer karty do logowania oraz podpis rodzica/ prawnego
opiekuna. Następnie Dyrektor PS nr 8 przygotuje listę dzieci zapisanych do
innych przedszkoli i przekaże ją Dyrektorom tych placówek. Kolejnym krokiem
jaki Państwo wykonacie, będzie wizyta w wybranym przez Państwa przedszkolu
i podpisanie tam ,,Umowy o świadczenie przez przedszkole usług w zakresie
organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i kształcących w miesiącu
sierpniu 2018r.” Umowę należy wypełnić i podpisać w dwóch egzemplarzach
a następnie zwrócić do wybranego przedszkola, gdzie zostanie podpisana przez
dyrektora. Podpisane umowy będą do odebrania u dyrektora danej placówki.
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