Regulamin rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Polsko-Angielskiego
„MUSIC GARDEN” / Oddział ul. T. Czackiego 2, Rzeszów

§1
Rekrutację dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 prowadzi kadra Zarządzająca placówką.
Komisja Rekrutacyjna:
Pani Agata Tkaczow – Dyrektor
Pan Tomasz Tkaczow – Kierownik Projektu
Na podstawie
1. pisemnego ogłoszenia dla rodziców/opiekunów prawnych, podając termin pobierania i
składania przez rodziców/opiekunów prawnych „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola”,
2. ogłoszenia na stronie internetowej przedszkola,
Zasady przyjęcia zgłoszenia
§2
1. Rodzic może zgłosić do przedszkola dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat.
Rekrutacja
§3
1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o zasady realizowanego projektu pt.
„Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Music Garden” RPPK.09.01.00-18-0026/19
2. Rekrutacja odbędzie się na podstawie następujących kryteriów:
Kryteria formalne:
- wiek dziecka (2,5 lat – 6 lat) źródło: akt urodzenia - do wglądu
- miejsce zamieszkania - Rzeszów, ze szczególnym uwzględnieniem Słociny oraz miejscowości
sąsiednich, źródło: oświadczenie Rodzica
Kryteria punktowane:
- niepełnosprawność – 1 pkt.; waga 3; (źródło: orzeczenie o niepełnosprawności/o potrzebie kształcenia
specjalnego – kopia); - pkt. w ramach kryterium - 3 pkt.
- pochodzące z rodziny wielodzietnej - 1 pkt.; waga 2 (źródło: oświadczenie rodzica/opiekuna); - pkt. w
ramach kryterium - 2 pkt.
- obydwoje rodzice pracują lub zamierzają podjąć pracę- 1 pkt.; waga 1 (źródło: oświadczenie
rodzica/opiekuna). - pkt. w ramach kryterium - 1pkt.
Liczy się kolejność zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad:
W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola w ramach dostępnych miejsc.

W przypadku gdy proces rekrutacyjny wyłoni kandydatów z taką samą ilością punktów o ostatecznym
przyjęciu zadecyduje data złożenia Formularza zgłoszeniowego.
§4
1. Podstawą przyjęcia dziecka jest:
a) złożenie karty zgłoszeniowej dziecka w wyznaczonym terminie,
b) potwierdzenie spełniania kryterium dostępu
c) podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo - wychowawczo –
dydaktycznych.
§5
1. W sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu w roku szkolnym 2020/2021
przyjęcia będą realizowane zgodnie z chronologią złożonych Formularzy.
§6
1. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinni złożyć prawidłowo wypełnioną kartę
zgłoszenia dziecka . Kartę można złożyć osobiście lub mailowo na adres muzycznemaluchy@gmail.com
§7
Rekrutacja dzieci prowadzona jest wg następującego harmonogramu:
Termin rekrutacji: 23.09.2020 - 07.10.2020
W przypadku trudności w rekrutacji odbędzie się dodatkowy nabór.
§8
Liczba dzieci przyjętych nie może przekroczyć liczby miejsc w projekcie.
§9
Przyjmowanie dzieci w ciągu roku szkolnego odbywa się na podobnych zasadach.
§ 10
1. Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o
świadczeniu usług opiekuńczo wychowawczych, zawartej pomiędzy stronami tj. przynajmniej jednym
rodzicem / prawnym opiekunem, a Przedszkolem Music Garden, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na
podstawie Formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / opiekuna
prawnego, spełniającego kryteria przyjęć
2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt. 1, następuje w przypadkach przewidzianych umową.
3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy dzieci
biorących udział w projekcie.

