REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „UJEŚCISKO” W GDAŃSKU
§ 1. Zasady rekrutacji i dokumenty
1. Zasady

rekrutacji mają zastosowanie do Niepublicznego Przedszkola
Ujeścisko, z siedzibą w Gdańsku, ul. Płocka 4.

2. Organem prowadzącym przedszkole jest Przedszkole Ujeścisko Spółka z o.o.

z siedzibą w Gdańsku, ul. Płocka 6.
3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:

a) przedszkolu – rozumie się przez to Niepubliczne Przedszkole Ujeścisko
w Gdańsku przy ulicy Płockiej 4,
b) dyrektorze – rozumie się przez
Przedszkola Ujeścisko w Gdańsku,

to

dyrektora

Niepublicznego

c) rodzicu – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych
dziecka.
4. Rekrutację do przedszkola przeprowadza się przez cały rok szkolny pod

warunkiem, że przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w placówce.
5. Zasady rekrutacji do przedszkola oraz formularze dokumentów wymaganych

w procesie rekrutacji udostępnione są w przedszkolu oraz na stronie
internetowej przedszkola pod adresem przedszkole.ujescisko.pl .
6. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci w wieku

2,5 – 6 lat.
7. Aby zapisać dziecko do przedszkola konieczne jest złożenie w przedszkolu

wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i podpisanie Umowy Przyjęcia
Dziecka
do Niepublicznego Przedszkola Ujeścisko wraz z załącznikami.
8. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność podpisanych umów.

§ 2. Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola składają u dyrektora

deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny
w terminie do 31 maja bieżącego roku.
2. Dzieci,

których rodzice złożyli deklarację w terminie określonym
w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu mają zagwarantowane miejsce w
przedszkolu, do którego uczęszczają.
§ 3. Rabaty

1. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku są uprawnieni

do otrzymania rabatu w wysokości 50% od kwoty czesnego.
2. Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku są uprawnieni

do otrzymania rabatu w wysokości 50% od kwoty czesnego.

3. Aby otrzymać rabat w danym roku szkolnym musi zostać spełniony

każdorazowo co najmniej jeden z następujących warunków:
a) Rodzic/rodzice dziecka są członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko”

w Gdańsku, albo
rodzica dziecka (babcia/dziadek) są członkami Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ujeścisko” w Gdańsku pod warunkiem jednak, że:

b) Wstępni

nie zalegają z zapłatą na rzecz Spółdzielni opłat eksploatacyjnych za
używanie lokalu za okres powyżej dwóch miesięcy i rodzice dziecka, którzy
nie
są
członkami
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Ujeścisko”
w Gdańsku, zamieszkują na terenie jej zasobów mieszkaniowych, co
potwierdza się okazaniem dyrektorowi stosownego dokumentu lub złożeniem
oświadczenia o spełnianiu powyższego kryterium.
c) Rodzic/rodzice

dziecka

są

pracownikami

Spółdzielni

Mieszkaniowej

„Ujeścisko”
w Gdańsku, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.
4. Jeśli po zawarciu Umowy Przyjęcia Dziecka do Niepublicznego Przedszkola

Ujeścisko nastąpi zmiana miejsca zamieszkania rodziców dziecka
uczęszczającego do przedszkola, lub wstępni rodzica dopuszczają się zwłoki
w
zapłacie
opłat,
o których mowa w § 3 ust. 3 lit. b) pkt i) za okres powyżej dwóch miesięcy,
dyrektor może podjąć decyzję o utracie prawa do rabatu od kwoty czesnego
począwszy od dnia następującego po dniu, w którym powyższe okoliczności
wystąpiły.
5. W przypadku złożenia przez rodziców nieprawdziwego oświadczenia, o którym

mowa w § 3 ust. 3 lit. b) pkt ii, rodzic traci rabat naliczony w całym okresie
obowiązywania Umowy Przyjęcia Dziecka do Niepublicznego Przedszkola
Ujeścisko i winien go zwrócić za cały okres, w którym rabat ten został
udzielony.
§ 4. Przepisy końcowe
1. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod

opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka powinien przekazać dyrektorowi
wszystkie dane o stanie zdrowia, diecie i rozwoju dziecka uznane przez niego
za istotne. Wszelkie dokumenty i oświadczenia podpisywane są w
Niepublicznym Przedszkolu Ujeścisko w Gdańsku przy ul. Płockiej 4.
2. Rodzic podpisujący Umowę Przyjęcia Dziecka do Niepublicznego Przedszkola

Ujeścisko składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i wyrażeniu zgody
na postanowienia niniejszego Regulaminu, który staje się integralną częścią
Umowy i winien stanowić załącznik do niej.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ……………………………
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrażam
zgodę
na jego treść.

……………………………………………………………
(podpis Rodzica)

