Søke barnehageplass - Ubieganie się o miejsce w przedszkolu
Terminy i procedury ubiegania się o przedszkole
Termin ostateczny
Główne przyjęcie: 1. marca
Jeśli są wolne miejsca w przedszkolu, możesz się ubiegać o przyjęcie po terminie ostatecznym.
Jeśli masz pytania o miejsce, możesz zadzwonić do priorytetowego przedszkola.
Wolne miejsca do ciągłego uzupełniania przyjęć.
https://www.larvik.kommune.no/barnehage/ledige-barnehageplasser

Grupa docelowa
Dzieci urodzone przed 1. września 2019 mają prawo do miejsca w przedszkolu od sierpnia 2020.
Dzieci urodzone we wrześniu, październiku i listopadzie 2019 mają prawo do miejsca w przedszkolu od miesiąca, w
którym kończą 1 rok. Przedszkole i gmina mogą zaoferować miejsce wcześniej.
Dziecko ma prawo do miejsca w przedszkolu w gminie, w której zamieszkuje.
Wszyscy w grupie docelowej muszą ubiegać się o miejsce do 1. marca.
Wnioskowanie po 1. marca nie gwarantuje miejsca.
(Barnehageloven § 12 a)
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A712a#shareModal

W taki sposób wnioskujesz
Wniosek o miejsce w przedszkolu składa się za pośrednictwem portalu dla opiekunów. Dotyczy to albo ubiegania się o
miejsce w gminnych, albo prywatnych przedszkolach. Dotyczy to albo sytuacji, kiedy ubiegasz się pierwszy raz, kiedy
ubiegasz się o zmianę miejsca, albo kiedy ubiegasz się o przeniesienie do innego przedszkola.
Musisz wysłać wniosek dla dziecka.
Musisz określić datę rozpoczęcia przedszkola
Ustal priorytetową kolejność przedszkoli.
Wniosek jest aktywny do momentu przydzielenia miejsca.
Kiedy wniosek zostanie wysłany, otrzymasz potwierdzenia na e-maila, który został podany we wniosku.
Życzysz sobie zmienić wniosek, możesz użyć tego samego cyfrowego portalu, co przy wniosku o miejsce w przedszkolu.
Wybierz „nowy wniosek”.
Zastąpi on wcześniejszy wniosek.
Tutaj możesz też usunąć wniosek.
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Wnioskuj o miejsce w przedszkolu
https://barnehage.visma.no/larvik
W taki sposób odpowiadasz
List z ofertą przydzielonego miejsca w przedszkolu będzie wysyłany cyfrowo przez „digipost” i/ albo na e-maila.
Kiedy otrzymasz list z ofertą cyfrowo, należy odpowiadać przez portal dla opiekunów.
Zaloguj się do portalu dla opiekunów. Tam uzyskasz status wniosku: Czeka na odpowiedź.
Naciśnij na Czeka na odpowiedź. Otrzymasz alternatywy: Odpowiedź i List z ofertą.
Naciśnij na Odpowiedź. Otrzymasz alternatywy: Akceptuje miejsce i Odrzucam miejsce. Wybierz to co Ci pasuje.
Zaznacz, że przeczytałeś/przeczytałaś i akceptujesz zasady dotyczące przedszkoli w gminie Larvik.

Tu odpowiadasz
https://barnehage.visma.no/larvik
Kryteria pierwszeństwa przyjęcia dla gminnych przedszkoli w Larvik
Priorytet 1. Wnioskodawcy z prawem do priorytetu zgodnie z Barnehageloven §13.
Dzieci niepełnosprawne mają prawo pierwszeństwa przyjęcia do przedszkola, jf. Barnehageloven §13. Trzeba posiadać
pisemne potwierdzenie od lekarza, psychologa, PPT (pedagogiczno- psychologiczne usługi) albo innych
specjalistycznych instytucji.
Dzieci, o których decyduje prawo o „usługach opieki nad dziećmi”( lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og
fjerde ledd). Musi być dostępny załącznik, że miejsce w przedszkolu jest środkiem zapobiegawczym.
Priorytet 2. Rodzeństwo dziecka jest we wnioskowanym przedszkolu.
Priorytet 3. Dzieci w rodzinach, które mają duże obciążenia z powodu niepełnosprawności lub długotrwałej choroby
opiekunów albo rodzeństwa.
Należy przedstawić pisemne potwierdzenie od lekarza, psychologa albo innych specjalistycznych grup, które jest
istotne, jeśli opiekunowie cierpią na chorobę/ zaburzone funkcjonowanie.
Priorytet 4: Dzieci z mniejszości językowych, które zamieszkałe w Larvik i dzieci z rodzin zamieszkach w Larvik poprzez
„introduksjonsordningen”.
Priorytet 5: Inne dzieci na liście oczekujących, według daty urodzenia (starsze dzieci przed młodszymi).
Statut
Statut gminnych przedszkoli w gminie Larvik 01.01.2020
https://www.larvik.kommune.no/media/4657/vedtekter-for-kommunale-barnehager-i-larvik-kommune-010120.pdf

Prywatne przedszkola mają własne przepisy i kryteria przyjęć. Zobacz strony internetowe przedszkoli
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