Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Jeżyki w Poznaniu
na rok szkolny 2021/2022
Podstawy prawne:
·

Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty

·

Statut Przedszkola Prywatnego „Jeżyki” w Poznaniu

Rozdział I
Tok postępowania rekrutacyjnego
§1
1.

Przedszkole prowadzi rekrutację, ogłaszając rekrutację w następujących formach:
1)

Na tablicy ogłoszeń dla rodziców w przedszkolu,

2)

Na stronie internetowej przedszkola,

2.

Dyrektor przedszkola przeprowadza rekrutację, właściciel podpisuje umowy z rodzicami

5.

Termin zapisów dzieci do Przedszkola Jeżyki w Poznaniu

na rok szkolny 2021/2022:
od 1.03.2021 r. w godz. 8.00 – 16.00

Rozdział II
Zasady postępowania rekrutacyjnego
§2
1. Do Przedszkola Prywatnego „Jeżyki” w Poznaniu przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 7 lat
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat nie dłużej jednak niż
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny
tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 8 lat.
4.

Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5.

Dzieci w wieku 6 lat są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

6.

Liczba miejsc w przedszkolu określona jest w arkuszu organizacyjnym i jest liczbą maksymalną.
§3

1. Podstawowa rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość
przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje
wolnymi miejscami
2.
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 składają w
przedszkolu Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny
2021/2022.
3.

Na pozostałe wolne miejsca prowadzona jest rekrutacja zgodnie z regulaminem

4. Rodzice składają w przedszkolu Kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola
5. Rodzice, którzy chcą zarezerwować dla dziecka miejsce w przedszkolu na rok szkolny
2021/2022, zobowiązani są opłacić jednorazowe wpisowe 800 zł do końca kwietnia 2021 r.
6. Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci mają dzieci, które uczęszczają obecnie do Klubu Malucha w
Przedszkolu Jeżyki oraz rodzeństwo, które aktualnie uczęszcza do przedszkola, pozostałe dzieci
przyjmowane są na podstawie kolejności zgłoszeń.
7. Dzieci nieprzyjęte do przedszkola wpisane są na listę dzieci oczekujących na zwalniające się
miejsce w ciągu roku szkolnego

Rozdział III
Dokumenty dotyczące rekrutacji
§4
1.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka przedłożyć w
placówce :
·
prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia Dziecka do Prywatnego Przedszkola „Jeżyki” w
Poznaniu na rok szkolny 2021/2022
·

w przedszkolu w godzinach : 8.00 do 16.00

Rozdział IV
Przepisy końcowe
§ 5
1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w Statucie Przedszkola.
2.

Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Terminy postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Jeżyki na
rok szkolny 2021/2022



Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola

pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania
edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021/2022 i wypełnioną składają w
placówce w terminie: od 1 lutego do 15 lutego 2019 r.


Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego

procesu rekrutacji.


Jeśli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami od 1 marca

2021 r. przyjmowane będą dzieci z zewnątrz.
W terminie od 1 marca 2021 r rodzice/prawni opiekunowie dzieci już
uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu umowę na rok
szkolny 2021/2022, którą należy złożyć do 30 marca 2021 r.


Niedostarczenie umowy we wskazanym terminie jest równoznaczne z

rezygnacją z przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

Dyrekcja Przedszkola

