
 
 

   

 
Regulamin rekrutacji  

w Niepublicznym Leśnym Punkcie Przedszkolnym „Mysikrólik” 

 

 

 

Ogólne zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja jest organizowana przez Niepubliczny Leśny Punkt  Przedszkolny Mysikrólik, 

którego przedstawicielem jest Agata Miodek-Wojdyła, dyrektor placówki. 
2. Organem prowadzącym Niepubliczny Leśny Punkt Przedszkolny Mysikrólik jest Fundacja 

Czas na Las z siedzibą w Rogoźniku. 

3. Rodzice chcący zapisać  swoje dziecko do Niepublicznego Leśnego Punktu Przedszkolnego 

Mysikrólik zobowiązani są uzupełnić kartę zgłoszeniową przesłać ją na adres mailowy: 

przedszkole.mysikrólik@gmail.com. Tytuł maila: rekrutacja 
4. O kolejności przyjęcia dzieci do grupy decyduje dyrektor, z uwaględnieniem zasad 

pierwszeństwa dla rodzeństwa dzieci już uczęszczających, oraz mieszkańców Gminy Bobrowniki. 

Podczas rekrutacji uwzględnia się również równowagę wiekowo-płciowa w strukturze grupy. 

5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku co najmniej 2,5r., o ile wykazują gotowość 

oraz odpowiedni poziom samoobsługi. Jednak preferowany wiek dzieci to co najmniej 3 lata. 
6. W przedszkolu obowiązuje tydzień próbny, w którym dziecko uczestniczy wraz z jednym z 

rodziców. Koszt udziału w tygodniu próbnym to 300zł. 

7. Decyzja o przyjęciu dziecka do grupy następuje na podstawie rozmowy z rodzicem po 

zakończeniu tygodnia próbnego.  
8. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy na świadczenie usług jest wpłacenie 

wpisowego.  Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. 

9. Rodzice dzieci mających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej są 

zobowiązani do poinformowania o tym fakcie dyrekcję. Zatajenie takich faktów, może być 

powodem rozwiązania umowy o naukę dziecka. 
10. Niepubliczny Leśny Punkt Przedszkoly Prowadzi rekrutację do wyczerpania miejsca w 

grupie oraz przez cały rok szkolny, w ramach wolnych miejsc. 
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Lista rezerwowa 

 

11. W sytuacji braku miejsc istenie możliwość zapisania dziecka na listę rezerwową. 

12. Rodzice chcący zapisać  swoje dziecko na listę rezerwową zobowiązani są uzupełnić kartę 

zgłoszeniową  i przesłać je na adres mailowy: przedszkole.mysikrólik@gmail.com. Tytuł maila: 

lista rezerwowa. 

13. Wpisanie na listę rezerwową jest bezpłatne, nie gwarantuje jednak przyjęcia do przedszkola 

podczas rekrutacji. 

14. W dostępie do zwalniających się miejsc w Niepublicznym Leśnym Pukcie Przedszkolnym 

“Mysikrólik” mają dzieci, które są wpisane na listę rezerwową.  

 

 

Rezerwacja miejsca w przedszkolu 

 

 

15. Rezerwacja miejsca w przedszkolu jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach na 

okres maksymalnie 6 miesięcy i wymaga: 

-ukończenia przez dziecko 2,5 r. 

- odbycia tygodnia próbnego zgodnie z zasadami, 

- wpłaty 300 zł 

16.  Kwota 300,00 zł nie jest zwracana w razie rezygnacji. W sytuacji podjęcia współpracy w 

ustalonym terminie jest odliczana od kwoty wpisowego. 

wpisowego. 
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