Leikskólinn í Stykkishólmi
Umsóknareyðublað
Nafn barns

Kennitala

Heimilisfang

Sími

Nafn móður/forráðamanns

Kennitala

Vinnustaður

Sími

Nafn föður/forráðamanns

Kennitala

Vinnustaður

Sími

Umbeðinn vistunartími

□ Gift / Í sambúð

□ Einstæð/ur

Netföng foreldra
Nafn og símanúmer næsta aðstandanda ef ekki næst í foreldra

Dagsetning

Undirskrift foreldris/forráðamanns

Móttekið af Leikskólanum í Stykkishólmi

Dagsetning

Undirskrift leikskólastjóra

Útfyllist af leikskóla
Byrjar í leikskóla:

Hættir í leikskóla:

Byrjar í leikskóla:

Hættir í leikskóla:

Aths:

1. Skráningarreglur og innritun:
Sækja skal um leikskóladvöl á þar til gerðum eyðublöðum sem fást í leikskólanum. Einnig
eru umsóknareyðublöð á heimasíðu Stykkishólmsbæjar. Umsóknir um leikskólavist að
hausti þurfa að hafa borist leikskólanum fyrir 1. maí hvert ár. Úthlutun fer fram í maí.
1.1. Öllum foreldrum er heimilt að sækja um leikskólarými óháð lögheimili, en leikskólarými er
ekki úthlutað fyrr en lögheimili er staðfest. Hægt er að sækja um tímabundna undanþágu
enda liggi fyrir gildar ástæður s.s. námsdvöl o.fl. Leggja þarf fram samþykki lögheimilissveitarfélags um greiðslu á hlut Stykkishólmsbæjar í gjaldi barnsins og samþykki
Stykkishólmsbæjar um undanþágu frá lögheimili. Hægt er að óska eftir forgang fyrir börn
með greiningu frá viðurkenndum greiningaraðilum og börn einstæðra foreldra.
1.2. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur á leikskólarými er 1 mánuður. Miðað er við 1. eða 15.
hvers mánaðar. Segja skal upp leikskólarýmum skriflega á eyðublöðum sem fást í
leikskólanum. Ef breyta á leikskólatíma barns verður sú breyting að gilda í 3 mánuði. Þar
af leiðandi eru börn ekki tekin inn fyrir skemmri tíma er 3 mánuði.
1.3. Leikskóladvöl er úthlutað eftir aldri barns og eldri börn fá vistun á undan sér yngri. Þegar
kemur að vali milli barna sem fædd eru á sama ári, gildir aldur umsókna.
Leikskólinn í Stykkishólmi er að öllu jöfnu fyrir börn á aldrinum 1 árs til 6 ára. Ef biðlisti
myndast er farið eftir aldri barna og umsókna.
1.4. Miðað er við að aðlaganir barna fari fram í ágúst/september og í maí. Einnig í janúar ef
aðstæður leyfa.
2. Innheimta leikskólagjalda.
2.1 Foreldrar fá sendan heim gíróseðil fyrir vistgjöldum um hver mánaðarmót sem greiða á
fyrir 15. hvers mánaðar. Greitt er fyrirfram. Ef vistgjöld eru ekki greidd innan ákveðins
tíma fá forráðamenn ítrekunarbréf. Beri það ekki árangur er skuldin send til lögfræðings
til innheimtu og í kjölfarið fylgir uppsögn á leikskólarýminu.
3. Afslættir
3.1. Systkinaafsláttur.
Systkinaafsláttur reiknast af grunngjaldi vistunar.
Fyrsta barn fullt gjald.
Annað barn 50 % afsláttur.
Þriðja barn 100% afsláttur.
3.2.

Einstæðir foreldrar.

Afsláttur til einstæðra foreldra er 40%

