
Rejestracja i zasady rekrutacji dla przedszkoli w okregu 

Dalvíkurbyggð 

Dla kogo sa przedszkola w okregu Dalíkurbyggð? 

Dalvíkurbyggð oferuje zajecia w przedszkolach, jesli to jest mozliwe, dla dzieci do szostego roku zycia, w 

zwiazku  z  prawem o przedszkolach z czerwca 2008r. 

Rejestracja i zasady rekrutacji 

Wniosek o przyjecia dziecka do przedszkola mozna wypelnic przez internet lub na specjalnym druku, 

ktory znajduje sie w przedszkolu.  Waznym jest by wniosek byl dokladnie wypelniony.  

Wszyscy rodzice moga wnioskowac o przyjecie dziecka do przedszkola, niezaleznie od zameldowania, 
lecz warunkiem  przyjecia jest stale zameldowanie w Dalvikurbyggð. W szczegolnych przypadkach mozna 
starac sie o przyjecie, nie majac stalego zameldowania, np. jesli rodzice uczeszczaja do szkoly. W takim 
przypadku  wymagane sa dodatkowe dokumenty  potwierdzajace czasowa zmiane zameldowania. 
 
Przyjecie dziecka uwarunkowane jest, ze rodzice nie maja zadluzenia w stosunku do przedszkola. 
 
Miejsce w przedszkolu przyznawane jest po spelnieniu wszystkich warunkow, zgodnie z data na umowie, 
regulaminem przedszkola i warunkach pierwszenstwa. Najczesciej miejsca sa przyznawane w m-cach 
kwiecien/maj. 
Reguly dot. Pierszenstwa w przyznawaniu miejsca: 
 

a. Dzieci przyjmowane sa wg. nr kennitala. 
b. Pierwszenstwo maja dzieci niepelnosprawne w czasie leczenia lub po leczeniu. 
c. Pierwszenstwo maja dzieci zyjace w ciezkich warunkach socjalnych zgodnie z opinia 

spoleczno-edukacyjnego oddzialu Dalvíkurbyggðar. 
d. W wyjatkowych przypadkach pierwszenstwo maja dzieci rodzicow pracujacych na 

najnizszych szczeblach dla miasta. Takie decyzja podejmuje sie we wspolpracy z 
dyrektorem dzialu  edukacyjno-kulturowego Dalvikurbyggðar. 

 
 
Odmowienie i wymowienie miejsca w przedszkolu. 
 
Jezeli  rodzic/opiekun nie przyjmie  przydzielonego miejsca w przedszkolu, wniosek otrzyma nowa date, 
chyba ze beda inne ustalenia. 
 
Okres wypowiedzenia miejsca w przedszkolu wynosi miesiac  oparte na 1-szym lub 15-tym kazdego 
miesiaca. Wypowiedzenie musi byc pisemne na specjalnych drukach, dostepnych w przedszkolu. 
 
 

 
 



Oplaty i inne obowiazki wnioskodawcy 
 

1. Rada miasta ustala cennik oplat i zmian w zakresie cen po otrzymaniu zalecen Rady 
Edukacyjnej. 

2. Rabat na oplaty przedszkolne przysluguje: 

 Samotnym rodzicom. 

 Uczniom i studentom przy co najmniej 75% nauki, poza okresem letnim, tj. od 1. 
czerwca do 31. sierpnia. 

 Rabat rodzinny 
 

3. Zeby kozystac z rabatu rodzinnego musza byc dzieci: z tej samej rodziny, zapisane pod tym 
samym kennitala rodzica/opiekuna, mieszkajace pod tym samym adresem.Rabat rodzinny 
obejmuje przebywanie dzieci w przedszkolu , szkole i u opiekunki. 
 

- 2-gie dziecko otrzyma 30% rabatu 
- 3-cie dziecko otrzyma 100% rabatu 

 
 

4. Samotni rodzice i uczniowie otrzymuja 30-to% rabat na dziecko, ktore nie otrzymuje rabatu 

rodzinnego. 

5. Nie przysluguje zaden rabat z powodu nie uczesczania dziecka do przedszkola, chyba ze jest 

mowa o dluzszej nieobecnosci spowodowanej np. choroba (miesiac lub wiecej), poparta 

zaswiadczeniem lekarskim. 

6. Obowiazuje rabat na oplaty za pozywienie jesli dziecko nie uczeszcza dwa tygodnie lub wiecej, 

po uprzednim zawiadomieniu przedszkola. 

7. Jezeli rodzice/opiekunowie zalegaja z oplatami przez trzy miesiace lub wiecej rada edukacyjna 

moze wymowic miejce.W innych przypadkach sprawa kierowana jest do dzialu nie placonych 

rachunkow Dalvikurbyggðar. 

8. Jezeli rodzice/opiekunowie nie przestrzegaja wczesniej umowionych godzin przebywania 

dziecka w przedszkolu moga spodziewac sie wymowienia miejsca.  

 

Zatwierdzono w Radzie Szkolnictwa  dnia  23. lutego 2011. 

Zatwierdzono w Urzedzie Miasta dnia 15.marca 2011 

Zatwierdzono w Radzie Szkolnictwa dnia 9. listopada 2011. 

 
 
 


