REKRUTACJA 2022/2023
Zasady przyjmowania uczniów do
Katolickiego Przedszkola Niepublicznego
„Akademia Pana Boga”

1.

Przedszkole jest dostępne dla dzieci, dla którego rodzice wybierają tę placówkę
i akceptują jej charakter.

2.

Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

3.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00-16.30

4.

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w następujący sposób:

1)

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci z Bobrownik Śląskich, dzieci
wcześniej uczęszczające do przedszkola „Akademii Pana Boga” oraz
rodzeństwo dzieci już uczęszczających do placówki.
W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci 6,5,4 i 3 letnie następnie 2,5 latki
(w sytuacji gdy będą wolne miejsca).

2)

Pozostałe dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń,

3)

Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest: od – miesiąca lutego
w danym roku, w którym dziecko ma rozpocząć edukację przedszkolną,

4)

W miarę wolnych miejsc przedszkole prowadzi nabór także w czasie roku szkolnego.

5)

Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców
(prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji,
którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora
przedszkola.

6)

Rodzice po złożeniu karty i po zakończeniu rekrutacji wnoszą bezzwrotną opłatę
wpisową, której wysokość jest ustalana przez dyrektora administracyjnego na początku
każdego roku kalendarzowego.

7)

W przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola rodzice są zobowiązani
poinformować o tym pisemnie placówkę z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

8)

Rekrutacja dotyczy również dzieci przyjęte w poprzednim roku do przedszkola.
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają kartę dziecka na kolejny
rok szkolny i mają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola.

9)

O przyjęciu do przedszkola decyduje dyrektor na podstawie miejsc organizacyjnych,
uwzględniając zasady określone Regulaminie oraz w statucie przedszkola.

10)

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia
dziecka do przedszkola.

11)

Dyrektor na bieżąco informuje o możliwości zapisania dziecka, następnie w okolicach

miesiąca maja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do
przedszkola (imiona i nazwiska lub informację o liczbie wolnych miejsc).
Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
odpowiednich grupach wiekowych.
12)

Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają
wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku
rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie.

13)

Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem
podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się w
terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.

14)

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w
przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

15)
OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI NAJPÓŹNIEJ DO 31 MARCA 2022

Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są w terminie 7 dni od informacji o przyjęciu
dziecka do przedszkola :
•
•

Podpisać umowę cywilno – prawną o świadczenie usług,
Uiścić opłatę tzw. „WPISOWEGO” (w wysokości 400 zł dla dzieci nowych),
WPISOWE można wpłacić w sekretariacie lub na konto przedszkola:
Bank ING 77 1050 1230 1000 0090 3199 3844
W razie rezygnacji z przedszkola wpisowe nie jest zwracane

Złożyć upoważnienia oraz stosowne oświadczenia umieszczone na stronie internetowej w tym
podpisać klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez osoby upoważnione.

Uwaga:
Dokumenty do pobrania oraz informacje na stronie www.akademiapanaboga.pl
w zakładce Dokumenty- Rekrutacja

Bardzo prosimy Rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola o decyzję w miesiącu lutym o
kontynuowaniu nauki w naszej placówce.
Chodzi o zagwarantowanie miejsca !

