REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA
GRODZISKA AKADEMIA DZIECIĘCA KSAWCIO I WOJTUŚ
WWW.GRODZISKAAKADEMIA.PL

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

Statut żłobka Grodziska Akademia Dziecięca Ksawcio i Wojtuś.

INFORMACJE PODSTAWOWE O NABORZE:

Placówka przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.

Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku 1-3 lat.

Przyjmowanie dzieci do żłobka odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.

Nabór dzieci do żłobka odbywa się na podstawie złożonej lub wysłanej mailem na adres (zapisy@grodziskaakademia.pl)
przez rodziców (prawnych opiekunów) KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA, którą należy pobrać ze strony internetowej
(www.grodziskaakademia.pl) lub osobiście od dyrektora przedszkola.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA ZAWIERA:

nazwisko i imiona dziecka,

datę urodzenia dziecka, PESEL,

nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów),

adresy zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów),

dane kontaktowe: telefon, adres email,

dodatkowe istotne informacje o dziecku (rodzeństwo, alergie, specjalne potrzeby edukacyjne, orzeczenie
o niepełnosprawności etc.),

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, akceptację niniejszego regulaminu.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Placówka przyjmuje tyle dzieci, ile jest wolnych miejsc. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc o przyjęciu dziecka
decyduje kolejność składania kart zgłoszeń zgodnie z limitem miejsc w danej grupie, który wynosi 25.

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

Dyrektor żłobka powiadamia rodziców telefonicznie/pocztą elektroniczną o wynikach naboru.

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest podpisanie umowy o świadczenie usług przedszkola.

W momencie podpisania umowy rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości
300 złotych, wpisowe jest bezzwrotne i zostanie przeznaczone na zakup materiałów plastycznych.

Niepodpisanie umowy oraz brak opłaty wpisowej będą uznane za równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o miejsce
w placówce.

Zasady przyjmowania dzieci do żłobka obowiązują od 17.04.2015r.

