REGULAMIN REKRUTACJI
PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO FOR KIDS
W BYTOWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 07 lutego 2022 r.
i jest prowadzona w sposób ciągły. O przyjęciu do przedszkola decydować będzie
kolejność zgłoszeń i wiek dziecka.
2. Proces rekrutacji rozpoczyna się od pobrania „Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola
FOR KIDS na rok szkolny 2022/2023”, która jest dostępna sekretariacie
Przedszkola FOR KIDS (Bytów, ul. Drzymały 26A) oraz na naszych stronach
internetowych www.ForKids.marmolowski.pl i www.fb.com/ForKidsBytow.
Wypełnioną kartę należy składać w sekretariacie Przedszkola FOR KIDS lub przesyłać
jej skan na adres mail forkids@marmolowski.pl.
3. Wstępny etap rekrutacji zakończy się 8 kwietnia 2022 roku. Do 6 maja 2022r. rodzicom
i opiekunom zgłoszonych dzieci zostanie przekazana informacja o jej wynikach.
4. Jeżeli na tym etapie liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż liczba miejsc, oprócz
listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, zostanie utworzona lista rezerwowa
- dzieciom z tej listy proponujemy miejsce w przedszkolu w przypadku rezygnacji
któregoś z wcześniej zakwalifikowanych dzieci.
5. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do podpisania
Umowy o Świadczenie Usługi Przedszkolnej w terminie do 10 czerwca 2022 r.
6. Przedszkolakiem zostaje dziecko, którego rodzice zawarli z Przedszkolem pisemną
„Umowę o Świadczenie Usługi Przedszkolnej” oraz w terminie siedmiu dni od jej
zawarcia wnieśli opłatę „Pakiet Startowy Przedszkolaka”.
Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków może skutkować skreśleniem dziecka
z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.
7. Opłata „Pakiet Startowy Przedszkolaka” na rok szkolny 2021/2022 wynosi 300,00 zł
i jest przeznaczona na zakup materiałów dydaktycznych w tym m. in. kredek, farb,
bloków, ubezpieczenie dzieci, wyprawkę higieniczną. Podręczniki dla przedszkolaków
są nabywane przez rodziców. Opłata „Pakiet startowy” nie podlega zwrotowi
w przypadku rezygnacji.
8. Informacja o przydziale dziecka do danej grupy przekazywana jest rodzicom w drugiej
połowie sierpnia 2021r.
9. Oferta przedszkola obejmuje między innymi:
a. opiekę przedszkolną od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt
i dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 6.30 – 17.30;
b. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego – realizowane nie krócej niż
5 godzin dziennie;
c. wspieranie rozwoju dziecka w zakresie komunikowania się w języku
angielskim z wykorzystaniem predyspozycji wieku przedszkolnego – podstawa
programowa poszerzona o słownictwo i zagadnienia w języku angielskim
- codzienna aktywność to czas na osłuchanie się z językiem angielskim;

d. zajęcia wychowawcze i dydaktyczne w środowisku anglojęzycznym
realizowane metodą immersji czyli „zanurzenia” w języku obcym jako
integralna część procesu edukacji;
e. zajęcia logopedyczne – cotygodniowe zajęcia, w których dzieci uczą się
poprawnej wymowy poprzez różne ćwiczenia i zabawy. Zajęciami objęte są
dzieci wymagające indywidualnej terapii logopedycznej;
f. zajęcia rytmiki – cotygodniowe zajęcia grupowe rozwijające wyobraźnię
muzyczną;
g. zajęcia gimnastyczne – codzienne zajęcia grupowe zapobiegające wadom
postawy;
h. zajęcia gimnastyczne dla dzieci z wadami postawy;
i. zajęcia religii – cotygodniowe zajęcia grupowe (deklaracja rodzica);
j. „Kuchcikowo” – cotygodniowe grupowe zajęcia kulinarne, podczas których
dzieci pod opieką przygotowywać będą smaczne i zdrowe potrawy. Celem
zajęć jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości i chęci do eksperymentowania
w kuchni;
k. „Mały przyrodnik” – cotygodniowe warsztaty przyrodniczo – badawcze.
Stworzymy dzieciom warunki do samodzielnego eksperymentowania
oraz zachęcimy je do obserwowania zjawisk chemicznych i fizycznych poprzez
różne doświadczenia. Mali przyrodnicy odkryją fascynujący świat roślin
i zwierząt, dzięki czemu lepiej zrozumieją powiązania pomiędzy człowiekiem
i naturą;
l. terapia pedagogiczna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci
o specjalnych potrzebach pedagogicznych;
m. profilaktyka zdrowotna, w tym stomatologiczna – okresowe przeglądy
dentystyczne, codzienne mycie zębów, zajęcia z zakresu bezpieczeństwa,
profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
n. spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów – zapraszamy do
przedszkola osoby wykonujące ciekawe zawody,
10. Jeżeli w ramach przedszkola realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię
Europejską niniejszy regulamin nie obejmuje rekrutacji uczestników tego projektu.
W takim przypadku szczegółowy przebieg i zasady rekrutacji określa dokumentacja
realizowanego projektu.
11. Dzieci przyjęte do przedszkola w danym roku szkolnym mają pierwszeństwo podczas
rekrutacji w roku następnym.

Dane kontaktowe:
Przedszkole Językowe FOR KIDS w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Michała Drzymały 26 A
Numer telefonu przedszkola: 577 150 533
Strona internetowa: www.ForKids.marmolowski.pl
Strona na Facebooku www.fb.com/ForKidsBytow

