REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
do Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College w Końskich
na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna:






Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 tj.
Dz.U. 2016 poz. 1943)
Statut Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College
w Końskich
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
§1

1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku od 2,5 (dwóch i pół) lat do 6 lat.
2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
3. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor przedszkola.
4. Rekrutacja wewnętrzna prowadzona jest od 19 lutego do 2 marca 2018 r.
§2
1. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców/prawnych
opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka” w terminie do 17 marca u dyrektora przedszkola. Karty
zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.minicollege.pl lub w przedszkolu.
2. 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 w przypadku zwolnienia się miejsca w
docelowej grupie.
3. W sytuacjach losowych dopuszcza się możliwość indywidualnego rozstrzygnięcia podania
o przyjęcie dziecka do placówki.
4. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłaszanych do przedszkola przekracza liczbę miejsc
w przedszkolu, o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna w składzie: prezes organu
prowadzącego przedszkole, dyrektor przedszkola, jako przewodniczący komisji
i przedstawiciel rady pedagogicznej, na podstawie ustalonych kryteriów rekrutacji.
5. Podstawowa rekrutacja odbywa się raz w roku. W przypadku wolnych miejsc
w przedszkolu, zapisy trwają cały rok w sposób ciągły.
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§3
1. Komisja rekrutacyjna w terminie od 17 marca do 26 marca dokona kwalifikacji dzieci do
przedszkola na podstawie kryteriów określonych w § 4.
2. W terminie do 3 dni roboczych od zakończenia pracy komisji rekrutacyjnej 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 przez dyrektora przedszkola w miarę zwalniających
się miejsc w ciągu roku szkolnego.
§4
1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające.
2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekroczy liczbę miejsc,
pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci:
a) posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego,
b) rodzeństwo dzieci już uczęszczających,
c) dzieci matek/ojców samotnie je wychowujących.
3. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci według kolejności zgłoszeń.
4. W przypadku braku wolnych miejsc tworzona jest lista rezerwowa - również według
kolejności zgłoszeń.
5. Komisja kwalifikacyjna może nie przyjąć dzieci, których rodzice systematycznie zalegali
z terminową opłatą za przedszkole, notorycznie naruszali regulamin przedszkola lub działali na
szkodę placówki.
§5
1. Rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2018/2019 zobowiązani są w ciągu 10 dni od
zamieszczenia informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola do potwierdzenia woli
korzystania z usług placówki oraz do podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
2. Brak potwierdzenia oraz niepodpisanie umowy do 17 kwietnia 2018 traktowane będzie,
jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w przedszkolu oraz automatyczne skreślenie z listy
dzieci przyjętych na nowy rok szkolny.
§6
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.
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Opłaty w roku szkolnym 2018/2019
Czesne: 155 / miesiąc
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z czesnego.
Stawka żywieniowa: 11 zł/dzień
Jednorazowa opłata na wyprawkę przedszkolaka: 200 zł.
Czesne obejmuje: pobyt w przedszkolu do 10 godzin dziennie, od 7 do 17, realizację
podstawy wychowania przedszkolnego oraz programów własnych, zakup podręczników na
nowy rok szkolny, zajęcia dodatkowe:
-naukowe
-język angielski
-język niemiecki
-rytmika
-dogoterapia (1x miesiąc)
-zajęcia profilaktyki logopedycznej
-karate,
- opiekę logopedyczną – badania przesiewowe, zalecenia dla rodziców, opiekę
psychologiczną – badania przesiewowe, ukierunkowane obserwacje i zalecenia dla
rodziców, woda mineralna dla dzieci.
Umowy podpisywane są na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. W miesiącach
wakacyjnych – lipiec, sierpień – czesne nie jest naliczane, jeżeli nastąpi zgłoszenie, że dziecko
nie będzie uczęszczało do przedszkola przez cały wakacyjny miesiąc.
Dodatkowo płatne: ubezpieczenie dzieci, zajęcia taneczne, język angielski w małych grupach
język niemiecki w małych grupach, wycieczki, bilety wstępu (teatr, kino), koncerty
filharmonii, teatrzyki, fartuszek do zajęć naukowych (jednorazowo), koszulka z logo
przedszkola (jednorazowo).
WAŻNE – GWARANCJA CENY – DLA DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH

W razie decyzji o wzroście czesnego w przyszłości, rodzice dzieci, którzy zdecydują się na
zapisanie dziecka w kolejnych latach do naszej placówki (bez okresu przerwy), uzyskują
gwarancję ceny do zakończenia edukacji przedszkolnej przez dziecko.
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