
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO  

FOR KIDS W BYTOWIE 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

§ 1 

 

Statut Przedszkola Językowego FOR KIDS, ul. Michała Drzymały 26A, 77-100 

Bytów. 

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

1. Przedszkole Językowe FOR KIDS, ul. Michała Drzymały 26 A, 77-100 

Bytów w dalszej części Regulaminu nazywane jest „Przedszkolem”. 

2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu użycie sformułowania „Rodzice” 

oznacza również opiekunów prawnych dziecka, występujących w liczbie 

pojedynczej lub mnogiej, którzy sprawują nad nim opiekę na podstawie 

postanowienia lub orzeczenia sądu.  

3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu użycie sformułowania „Umowa” 

oznacza Umowę cywilno-prawną na świadczenie usług opiekuńczo-

wychowawczo-dydaktycznych w Przedszkolu Językowym FOR KIDS  

w Bytowie. 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

§ 3 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci opierając się na zasadzie 

powszechnej dostępności. 



 

2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-6 lat. 

 

 

§ 4 

1. Rekrutacja zasadnicza dzieci do Przedszkola odbywa się każdego roku,  

w wyznaczonym przez Dyrektora terminie. Rekrutacja na rok szkolny 

2023/2024 rozpoczyna się 20 stycznia 2023 r. i jest prowadzona w sposób 

ciągły. O przyjęciu do przedszkola decydować będzie wiek dziecka  

i kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 2. 

2. Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które w roku szkolnym 2022/23 

uczęszczają do Przedszkola oraz rodzeństwo dzieci, które uczęszczają lub 

uczęszczały do Przedszkola. W następnej kolejności pierwszeństwo  

w przyjęciu do Przedszkola będą miały dzieci w wieku 2,5-4 lata 

3. Proces rekrutacji rozpoczyna się od pobrania „Karty zgłoszenia dziecka  

do Przedszkola FOR KIDS na rok szkolny 2023/2024”, która jest dostępna  

w sekretariacie Przedszkola FOR KIDS (Bytów, ul. Drzymały 26A) oraz  

na stronie internetowej Przedszkola www.forkids.marmolowski.pl 

4. Wypełnioną kartę należy składać w sekretariacie Przedszkola FOR KIDS 

lub przesyłać jej skan na adres e-mail: forkids@marmolowski.pl  

5. Wstępny etap rekrutacji zakończy się 28 lutego 2023 roku. Do 15 marca 

2023 r. rodzicom i opiekunom zgłoszonych dzieci zostanie przekazana 

informacja o jej wynikach. 

6. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż liczba miejsc, oprócz 

listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola, zostanie utworzona lista 

rezerwowa - dzieciom z tej listy zostanie zaproponowane miejsce  

w Przedszkolu w przypadku rezygnacji któregoś z wcześniej 

zakwalifikowanych dzieci. 

http://www.forkids.marmolowski.pl/


 

7. Rodzicom nie przysługują żadne roszczenia wobec Przedszkola w związku 

z niezakwalifikowaniem dziecka do Przedszkola.  

 

§ 5 

1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola są zobowiązani  

do podpisania Umowy w terminie do 31 marca 2023 r. 

2. Rodzice dzieci, którzy podpisali Umowę są zobowiązani w terminie 7 dni 

od jej zawarcia wnieść opłatę „Pakiet Startowy Przedszkolaka”.  

3. Niespełnienie warunków, o których mowa w § 5 pkt. 1 i 2 skutkuje 

skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola.  

4. Opłata „Pakiet Startowy Przedszkolaka” na rok szkolny 2023/2024 wynosi 

350,00 zł i jest przeznaczona w szczególności na ubezpieczenie  dzieci  

i zakup materiałów dydaktycznych w tym m.in. kredek, farb, bloków, 

wyprawkę higieniczną. Podręczniki dla przedszkolaków są nabywane przez 

rodziców. Opłata „Pakiet Startowy Przedszkolaka” nie podlega zwrotowi  

w przypadku rezygnacji z Przedszkola. 

5. Informacja o przydziale dziecka do danej grupy przekazywana jest 

rodzicom w drugiej połowie sierpnia 2023 r. 

 

 

§ 6 

Oferta przedszkola obejmuje między innymi: 

1. Opiekę przedszkolną od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30  

do 17:30, z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy i dni 

dyrektorskich, o których rodzice są informowani na początku roku 

szkolnego. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji podstawy 



 

programowej wychowania przedszkolnego – realizowane nie krócej niż  

5 godzin dziennie. 

3. 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. 

4. Codzienną aktywność jako czas na osłuchanie się z językiem angielskim.  

5. Zajęcia wychowawcze i dydaktyczne w środowisku anglojęzycznym 

realizowane metodą immersji czyli „zanurzenia” w języku obcym jako 

integralna część procesu edukacji.  

6. Zajęcia logopedyczne – cotygodniowe zajęcia, na których dzieci uczą się 

poprawnej wymowy poprzez różne ćwiczenia i zabawy. Zajęciami objęte są 

dzieci wymagające indywidualnej terapii logopedycznej.  

7. Zajęcia rytmiki – cotygodniowe zajęcia grupowe rozwijające wyobraźnię 

muzyczną.  

8. Zajęcia gimnastyczne – codzienne zajęcia grupowe zapobiegające wadom 

postawy.  

9. Zajęcia gimnastyczne dla dzieci z wadami postawy.  

10. Zajęcia religii – cotygodniowe zajęcia grupowe (deklaracja rodzica).  

11. „Kuchcikowo” – cotygodniowe grupowe zajęcia kulinarne, podczas których 

dzieci przygotowują smaczne i zdrowe potrawy. Celem zajęć jest 

rozbudzenie w dzieciach ciekawości i chęci do eksperymentowania  

w kuchni oraz nabycie umiejętności manualnych.  

12. „Mały przyrodnik” – cotygodniowe warsztaty przyrodniczo – badawcze. 

Stwarzamy dzieciom warunki do samodzielnego eksperymentowania  

oraz zachęcamy je do obserwowania zjawisk chemicznych i fizycznych 

poprzez różne doświadczenia.  



 

13. Terapię pedagogiczną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

14. Profilaktykę zdrowotną, w tym stomatologiczną – codzienne mycie zębów, 

zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

15. Spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów – zapraszamy do 

przedszkola osoby wykonujące ciekawe zawody. 

 

§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2023 r. 

 

DOKUMENTACJA PROCESU REKRUTACJI 

§ 8 

 

1. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola FOR KIDS na rok szkolny 

2023/2024. 

2. Umowa cywilno-prawna na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktycznych w Przedszkolu Językowym FOR KIDS w Bytowie. 

 

 

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  

 

http://www.forkids.marmolowski.pl/
http://www.fb.com/forkidsbytow

