REGULAMIN REKRUTACJI
do
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„Leśna Chatka Puchatka” w Zakrzewie
na rok 2021/2022

Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
2. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną i wynosi 71 miejsc.
3. Rekrutacja trwa od 1. 02. 2021 do 14. 03. 2021. Ogłoszenie wyników rekrutacji
odbędzie się 19. 03. 2021. na tablicy ogłoszeń w szatni placówki oraz mailowo. W
przypadku niewyczerpania wolnych miejsc rekrutacja prowadzona jest cały rok,
do momentu wyczerpania miejsc.
4. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.
5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są złożyć w formie papierowej w
biurze placówki lub mailem:
- wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy do przedszkola (do pobrania w
biurze lub na stronie przedszkola) lub Deklarację o kontunuowaniu nauki w
przedszkolu,
- ksero potwierdzenia uiszczenia „opłaty rekrutacyjnej”1 w wysokoś ci 700,00 zł
(słownie: siedemset złotych), a w przypadku rodzeństwa po 500 zł na każde
dziecko.
6. Rezygnacja z przedszkola po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej moż e odbywać się
poprzez:
•
•
•

złoż enie pisemnej rezygnacji w siedzibie placó wki od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy przedszkola,
złoż enie pisemnej rezygnacji i przesłanie jej listem poleconym.
złoż enie pisemnej rezygnacji i wysłaniu jej na adres e-mail:
sekretariat@lesnachatka.com

Opłata rekrutacyjna w przypadku rezygnacji z przedszkola nie podlega
zwrotowi.
7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc, dzieci będą
przyjmowane zgodnie z kolejnoś cią składania formularzy. W pierwszej kolejności
są przyjmowane dzieci kontynuujące naukę w przedszkolu oraz absolwenci
Pierwszego Niepublicznego Żłobka Leśna Chatka Puchatka do dnia zakończenia
rekrutacji, czyli 14 marca 2021 r. Po tym terminie będzie uwzględniana jedynie
kolejność dostarczanych zgłoszeń.
1
„Opłata rekrutacyjna„ będzie rozliczna w ostatnim miesiącu danej umowy przedszkolnej.
W przypadku odmowy przyjęcia Dziecka do przedszkola cała kwota będzie zwrócona na
konto nadawcy.

8. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice są
powiadamiani w formie pisemnej poprzez wiadomość email.
9. Po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci, rodzice są zobowiązanie do niezwłocznego
podpisania Umowy.

Regulamin wchodzi w ż ycie z dniem 1.02.2021
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