
REGULAMIN REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKÓW LITTLE PEOPLE

§ 1
PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną regulaminu jest Statut oraz Regulamin Organizacyjny Placówki

§ 2
REKRUTACJA

1. Rekrutacja dzieci do placówki odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Nabór dzieci do placówki odbywa się na podstawie złożonego przez rodziców/prawnych
opiekunów arkusza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową
https://little-people.pl/zapisy/
3. Rodzice dzieci którzy zgłosili dzieci do placówki zobowiązani są do wpłaty opłaty wpisowej

w kwocie 100 zł do 30 dni po wypełnieniu arkusza zgłoszeniowego.
4. Po zaksięgowaniu opłaty wpisowej dziecko zostaje wpisane na listę rezerwową.
5. Nie wpłacenie zadatku w terminie skutkuje nie wpisaniem dziecka na listę rezerwową.
6. O przyjęciu dzieci do placówki decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu
następujących zasad:
a) Pierwszeństwo w rekrutacji do Przedszkola mają dzieci już uczęszczające do Żłobka Little
People,
b) Pierwszeństwo w rekrutacji ma rodzeństwo dzieci uczęszczających do Żłobka i
Przedszkola Little People
7. W przypadku przyjęcia dziecka do placówki i rezygnacji rodzica z usług opłata wpisowa
nie zostaje zwrócona.
8. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi nawet w sytuacji nie przyjęcia dziecka do placówki.
9. Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc.
10. Zapisy dzieci do Przedszkola i Żłobka prowadzi Dyrektor Placówki.
11. Żłobki Little People prowadzą jedną wspólną listę rezerwową.
12. Przedszkole prowadzi odrębną od żłobków listę rezerwową.
13. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do placówki decyzją Dyrektora w miarę
wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
14. W razie wolnego miejsca w Żłobku w którym rodzic w arkuszu rekrutacyjnym nie wskazał
jako preferowanego, Dyrekcja proponuje możliwość przyjęcia w innej placówce.

https://little-people.pl/zapisy/


§ 3
ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

1. Rodzic może zgłosić do Przedszkola dziecko w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko,
które ukończyło 2,5 roku.
3. Podstawą przyjęcia dziecka jest:
a) zgłoszenie dziecka poprzez arkusz online na stronie internetowej
https://little-people.pl/zapisy/
b) podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo -
wychowawczo – dydaktycznych.
4. Liczba dzieci przyjętych nie może przekroczyć liczby miejsc w przedszkolu.
5. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.

§ 4
ZASADY PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA

1. Rodzic może zgłosić do żłobka dziecko w wieku od 1 do 3 lat.
2. Podstawą przyjęcia dziecka jest:
a) zgłoszenie dziecka poprzez arkusz online na stronie internetowej
https://little-people.pl/zapisy/
b) wpłata wpisowego w ustalonym terminie,
c) podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo -
wychowawczo – dydaktycznych.
3. Liczba dzieci przyjętych nie może przekroczyć liczby miejsc w żłobku.
4. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.

§ 5
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie
przedszkola.
2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
3. Przez placówkę rozumie się Żłobek lub Przedszkole Little People

4. Polityka prywatności SPRAWDŹ https://little-people.pl/polityka-prywatnosci/
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