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Regulamin rekrutacji niepublicznego przedszkola
 „WESOŁY BRZDĄC”
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 26, poz. 232) 
Statut Niepublicznego Przedszkola „Wesoły Brzdąc” w Blizne Jasińskiego
Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
	Przedszkole przyjmuje dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania i zameldowania kandydatów. 
Dzieci 5 - letnie mogą odbywać w Przedszkolu „Wesoły Brzdąc” obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
Rekrutacja prowadzona jest w ramach oddziałów przedszkolnych, skupiających dzieci zbliżone wiekowo.
	Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.
Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc.
Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.
	Wysokość opłaty wpisowej podana jest w na stronie internetowej placówki.
	Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć: wypełniony kwestionariusz przyjęcia do przedszkola (do pobrania w recepcji lub na stronie przedszkola), ksero potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na poczet czesnego.
	Dopuszcza się możliwość przesłania wypełnionego kwestionariusza przyjęcia do przedszkola za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takim wypadku Rodzic (opiekun prawny) musi podpisać dokument najpóźniej w  pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu.
Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej może odbywać się poprzez:
	złożenie pisemnej rezygnacji w siedzibie placówki od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 16.00, z wyłączeniem dni ustalonych przez dyrektora jako wolne od świadczenia pracy,
złożenie pisemnej rezygnacji i przesłanie jej listem poleconym.
	Zasady i warunki pobytu wychowanków w Przedszkolu określa Umowa, zawierana pomiędzy Rodzicami przyjętych dzieci a organem prowadzącym placówkę .


	W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc, dzieci będą przyjmowane według następującego scenariusza:
	w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane jest rodzeństwo i kuzynostwo dzieci uczęszczających już do Przedszkola Niepublicznego „Wesoły Brzdąc”,
	w drugiej kolejności – dzieci zameldowane na terenie Blizne Jasińskiego,
	w trzeciej kolejności – pozostałe dzieci według kolejności zgłoszeń.
	O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie są powiadamiani ustnie przy złożeniu kwestionariusza i ksero dowodu wpłaty lub (jeśli wymienione dokumenty są złożono poprzez inne kanały komunikacyjne) powiadamiani listem poleconym w terminie 14 dni kalendarzowych.


Rozdział II

Zasady ogłaszania rekrutacji

Rekrutację na kolejny rok przedszkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców umieszczonego na tablicy ogłoszeń w placówce oraz stronie internetowej.

Rozdział III

Dokumenty dotyczące rekrutacji

Dokumenty składane do przedszkola przez rodziców to:
	kwestionariusz przyjęcia do przedszkola (do pobrania w recepcji lub na stronie internetowej),

ksero potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej u księgowanej na poczet czesnego.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie przedszkola.
Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora , w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
	Numer konta bankowego: Bank Inteligo rachunek nr 50 1020 5558 1111 1831 2490 0059. 




