
ZESPOŁ ZŁOBKOW I\,{tEJSKICH
ul. Biernackiego 6 A Z.arząóz*łlit ąr 112$21

39-300 Mielec; teh |7 7B7^_aó_30. Ęrektora Zespołu Złobkółv Mielskick
NłP:817-10-3ó.79r, REGON, ó9000730ó § i!{i*l*ą

z dnia ł§ *ty*r*ia ź{}2łr

w sprawie: prx,ełwy wakacyPtej w działulności Złobków Miejskich w MieIął.

Na podstawie § 8 Stafutu Zespołu Złobków Miejskich w MięIcu, nadanego Uchu,ałą Nr
Vl54l7B19 Rady Miejskiej w- Mielcu z dnia 28 lutego 20i9 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi
Złobków Miejskiclr orgż § l8 ust 1-5 Regulamitu Porządkowego łobków Miejskich rł, Mięlcu z
dnia 30 sĘcmia 28i9r.

zarządzam co następuje:

§ l.
W okresie wak*cyjnym wprowadza się miesieczne wzerwv w dziilłalności Złobków Miejskich
w iVfielcu:

1. Miesiacliniec2a2k: (orzestói od 1 lipca do 3I lioca 202Ir)

. Żłobek Miejski nr 5, ul. Konopnickiej 2 
,,/,. Filia Żłoaka Miejskiego nr 3n ul. Drzewieckiego 11 , :1_'r Filia Żlonh nr 7, ul. Warneńczyka 4

.i

ż. Miesiac sierpień 2021r: {preesro, od,lsierłnia do 3/riirdblłi" 202lr}

. Żlobek Miejski nr 3, ul. Pisarka 9
l Złobek Miejski nr 7, uI. Botaniczna 6

3. \ff dniu 30-31 sierpnia 2$21 {poniedziałek, wtorek) wszystkie Żłgbkl będą nieczynne_
generalne sp nątanie ałliektóry.

§2.
ponarlto ustalam:
1. Dzień 4 czerwca 2021I - dzień wolnv za 1 maia 2021r - dńęńustawowo

walny od pracy/wszystkie żłobki będą niecrynne /.

ż. Dzień 24 erudn!ŁZg2! - dzień wolnv za 25 gru4nia 202lr. - dzień ustawowo
w*lrry od pracylwszystŁie żł*bki będą nieczyxxt l.

§2
1. 'W czasie przestojów żłobków opiekę nad dzieckiem /dziećmi/ radzice lub apiekunowie

zabezpieczają we własn3łm zakresie.
?. W"prrypadkach br*kę takiej moźli*-*śgi *piskę nad dzieckiefil lv §m okresie moze zaper,rłnić

źobek, który będzie pełłlii óyżw,pod rłarurrkienł łlysponorł"ania wolnymi miejscami.
3. Przenięsięnie dzieckaldzieci cto innego źŁobkana §zas przestoju żłobka rnacierzystego uzależria

się od ilości wolnych miejsc w żłobkach pełniących dyzur i wymaga zg}cszenia tego fakfu t
placór.ł,ce, do klórej dziecko uczęszaża. 

x 1§ -,"

\ł' okresie przestojrr żłobkalźłobkóx zobłwiązuję wszystkich prłcowników do wykorzystania
urlopółv wypoczynkowych, pruysługujących zgodnie z Kodeksem Pracy.

§4.
Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikom Złobków Miejskich.
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