REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NIEBIESKI MOTYLEK W RZESZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

§1
Podstawą prawną regulaminu jest Statut Niepublicznego Przedszkola Niebieski Motylek w
Rzeszowie.
§2
Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
§3
Rekrutacja do przedszkola przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie przyznaje się punkty
za:
1. kandydat jest już wychowankiem przedszkola Niebieski Motylek luz żłobka Zielony
Motylek,
2. kandydat posiadanie rodzeństwo w przedszkolu Niebieski Motylek luz żłobku Zielony
Motylek,
3. kandydat posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna z przynajmniej jednym
rodzicem/opiekunem prawnym kandydata. Brak zgłoszenia się rodzica na rozmowę
kwalifikacyjną jest równoznaczny z jego rezygnacją o ubieganie się o przyjęcie do
przedszkola.
§4
Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie wniosku poprzez stronę internetową
przedszkola http://niebieskimotylek.pl/zapisy-do-przedszkola
➢ dla dzieci uczęszczających już do przedszkola w terminie od 01.02 do
14.02.2021 r. (w uwagach proszę wpisać „uczeń”)
➢ dla absolwentów żłobka Zielony Motylek od 15.02 do 21.02.2021 r (w
uwagach proszę wpisać „wychowanek żłobka”)
➢ dla rodzeństwa dzieci uczęszczających do żłobka Zielony Motylek lub
przedszkola Niebieski Motylek w terminie od22.02 do 28.02.2021 r.. (w
uwagach proszę wpisać „rodzeństwo”)
➢ dla dzieci spoza placówki w terminie od 01.03.2021 r. do wyczerpania miejsc.

§5
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do przedszkola może w postępowaniu rekrutacyjnym
otrzymać maksymalnie 10 pkt, 6 pkt, w pierwszym etapie i 4 pkt w drugim:
•

Bycie wychowankiem przedszkola Niebieski motylek luz żłobka Zielony Motylek,
(3 pkt)

•

Posiadanie rodzeństwa w przedszkolu Niebieski motylek luz żłobka Zielony
motylek (2pkt),

•

Posiadanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (1pkt)

2. W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu do przedszkola będzie decydowała data
wpłynięcia wniosku internetowego.
§6
3. Rodzice dzieci które zostały przyjęte do przedszkola zobowiązani są do dostarczenia do
placówki przedszkolnej kompletu dokumentów rekrutacyjnych na które skalda się karta
zapisu oraz umowa cywilno-prawna oraz wpłaty 200 zł wpisowego. w terminie do 1 kwietnia 2021 r.
4. Dokumenty rekrutacyjne oraz informacja o wysokości wpisowego i terminie wpłaty będzie
wysłana do rodziców za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas
rejestracji.
5. Kwota wpisowego zostanie przekazana na opłacenie ubezpieczenia od NNW oraz zakup
podręczników.
6. Wpisowe jest nie zwracane w przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu.
7.

Brak dokumentów lub niewpłacanie wpisowego w terminie skutkuje skreśleniem dziecka
z listy dzieci przyjętych do przedszkola i przesunięcie dziecka na listę rezerwową.

8. Podania składane po wyznaczonym terminie mogą być rozpatrzone pozytywnie w
przypadku, gdy stan osobowy danej grupy pozwala na przyjęcie zgłoszonych dzieci.
Dziecko zgłoszone po wyznaczonym terminie, będzie przyjęte do przedszkola tylko
i wyłączanie w przypadku zwolnienia się miejsca w docelowej grupie wiekowej.
§7
1. Dnia 8 marca 2021 r. dyrektor dokona kwalifikacji dzieci do przedszkola na podstawie
kryteriów określonych w § 5.
2. Dnia 09 marca po południu na tablicy informacyjnej zostaną wywieszone imienne listy
dzieci przyjętych.
3. Zgłoszenia rozpatrzone negatywnie na wniosek rodzica wpisywane są na listę dzieci
oczekujących i rozpatrywane są ponownie w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku
szkolnego przez dyrektora przedszkola.
§8
2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłaszanych do przedszkola przekracza liczbę miejsc w
przedszkolu, o przyjęciu dzieci decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Dyrektor może nie przyjąć dzieci, których rodzice systematycznie zalegali z terminową
opłatą za Przedszkole.
§9
1. Rodzice dzieci przyjętych na rok przedszkolny 2020/2021 zobowiązani są
do
potwierdzenia woli korzystania z usług placówki poprzez dostarczenie do placówki
kompletu dokumentów oraz podpisania umowy cywilno-prawnej do dnia 01 kwietnia 2021
roku jak również wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.
2.

Niedostarczenie dokumentów, niepodpisanie umowy, brak wpłaty wpisowego w terminie
będzie traktowana jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w przedszkolu oraz
automatyczne skreślenie z listy dzieci przyjętych na nowy rok szkolny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2021 r.

Dyrektor Przedszkola

