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Wstęp
Regulamin ten dotyczy usług przedszkolnych Akureyrarbær. Regulamin ten dotyczy
również przedszkoli prywatnych (rozdział 13). Pojęcie rodzic definiuje się tutaj jako
osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, por. ustawa dot. praw dziecka nr. 76/2003 z
późniejszymi poprawkami https://www.althingi.is/lagas/nuna/2003076.html.

1. Podanie o przyjęcie do przedszkola
Na stronie internetowej Akureyrarbær https://www.akureyri.is/is/thjonusta/menntun/leikskolar
można znaleźć spis wszystkich funkcjonujących przedszkoli w Akureyri. Po uzyskaniu
przez dziecko kennitali, można złożyć podanie o przyjęcie do przedszkola. Podanie
rodzice
składają elektronicznie na stronie internetowej Akureyrarbær
https://innritun.karellen.is/?municipality_id=37. Ważne jest aby aplikacja o przyjęcie dziecka
do przedszkola została złożona do dnia 1 lutego. W marcu rodzice otrzymują
informacje na temat zapisów dzieci do przedszkola.

2. Zapisy
Podanie i zapisy do przedszkola:
 Rodzice aplikują o miejsce w konkretnym wybranym przez nich przedszkolu
oznaczając je jako – „wybór pierwszy”, wtedy to przedszkole ma większa wagę
w procesie rekrutacyjnym. Wpływające zgłoszenia do przedszkola
oznaczonego - „wyborem pierwszym”, klasyfikowane są według kennitali.
 Z reguły rodzicom oferowane jest miejsce w przedszkolu, kiedy dziecko w
sierpniu ma skończone 15 miesięcy. Kryteria wiekowe podlegają weryfikacji co
roku.
 Przy zapisach brane są pod uwagę dzieci mające już rodzeństwo w danym
przedszkolu. Warunkiem jest, aby starszemu dziecku zostało przynajmniej 6
miesięcy pobytu w przedszkolu.
 Jeśli nie jest możliwe spełnienie życzeń rodziców w zakresie miejsca w
przedszkolu, określonego mianem „wyboru pierwszego” wniosek trafia do
przedszkoli, które oznaczyliśmy jako „rezerwowe”. Jeśli w przedszkolu
rezerwowym nie ma wolnych miejsc, wtedy rodzicom proponowane jest inne
przedszkole. Zgłoszenia te są rozpatrywane po zakończeniu naboru wniosków
„wyboru pierwszego”. Zgłoszenie oznaczone „wyborem rezerwowym” nie
będzie miało pierwszeństwa przed zgłoszeniem oznaczonym „wyborem
pierwszym”.
 Jeśli rodzice ubiegają się o przyjęcie tylko do jednego z przedszkoli, a nie
otrzymają w nim miejsca dla swojego dziecka, oferuje się im miejsce w innym
przedszkolu.
 Jeśli chcemy zapisać dziecko do przedszkola, po oficjalnym terminie zapisów,
brany jest pod uwagę skład grupy w każdym przedszkolu, np. pod kątem
wieku dzieci. W Hólmasól, brana jest pod uwagę płeć dziecka.
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3. Pierwszeństwo
Można starać się o pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola w przypadku:
 Dziecka ze specjalnymi potrzebami. Diagnoza musi być postawiona przez
autoryzowanych diagnostyków, np. Państwową Poradnię DiagnostycznoKonsultacyjną, psychologów i / lub pediatrów. Wnioski należy składać w formie
pisemnej z potwierdzającymi dokumentami.
 Dziecka żyjącego w warunkach ocenianych przez gminny wydział ds. rodzin
czy lekarzy jako trudnych. Wnioski należy składać w formie pisemnej z
potwierdzającymi dokumentami od lekarza czy gminnego wydziału ds. rodzin.
 Innych przypadków
 Wszystkie wnioski priorytetowe należy składać w formie pisemnej z
potwierdzającymi dokumentami. Komisja ds. edukacji oceni otrzymane wnioski
pod kątem pierwszeństwa.

4. Wniosek o zmianę przedszkola:
Rodzice aplikują o zmianę przedszkola w formie elektronicznej na stronie internetowej
Akureyrarbær https://innskraning.island.is/?id=thjonustugatt.akureyri.is. Podania trafiają na
listę oczekujących w kolejności wg. kennitali. Jeżeli wniosek wpłynie po 1 lutym, wtedy
nie można zagwarantować że, przeniesienie odbędzie się jeszcze w tym samym roku
kalendarzowym.

5. Wypowiedzenie
Termin wzajemnego wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc opierając się na 1
lub 15 dniu każdego miesiąca. Przerwa wakacyjna przedszkola nie wlicza się do
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie składamy drogą elektroniczną za
pośrednictwem portalu serwisowego https://innskraning.island.is/?id=thjonustugatt.akureyri.is.
Rodzice dzieci kończących przedszkole ze względu na wiek, składają wypowiedzenie
na początku lutego każdego roku.

6. Potwierdzenie miejsca, umowa i okres wypowiedzenia
Adaptacja dzieci w przedszkolu odbywa się na jesieni, jednak w niektórych
przypadkach może odbyć się już wiosną.
 Wydział ds. edukacji wysyła do rodziców maila rekrutacyjnego,
potwierdzającego zapisanie dziecka do przedszkola. W mailu rekrutacyjnym
znajduje się informacja jakie przedszkola są proponowane dziecku.
 Rodzice potwierdzają miejsce administratorom przedszkola w ciągu siedmiu
dni od daty wystawienia listu rejestracyjnego. Ponadto należy udzielić
informacji dot. czasu pobytu dziecka oraz konkretnych potrzeb dziecka, np.
alergie pokarmowe, choroby itp.
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 Jeśli przedszkole nie otrzyma potwierdzenia od rodziców w ciągu tych siedmiu
dni, Wydział ds. edukacji zastrzega sobie prawo do usunięcia dziecka z listy
rekrutacyjnej i przydzielić miejsce innemu dziecku.
 Zanim dziecko zacznie uczęszczać do przedszkola, rodzice podpisują z
przedszkolem umowę. Podpisując umowę, rodzice potwierdzają, że zapoznali
się z informacjami w niej zawartymi i zobowiązują się do przestrzegania
obowiązujących w danym momencie zasad.

7. Godziny otwarcia, dni organizacyjne oraz przerwa wakacyjna:
Miejskie przedszkola w Akureyri są otwarte od godz. 07:45 do godz. 16:15. Minimalna
ilość godzin wynosi 4 godziny dziennie, natomiast maksymalna 8,5 godziny.
Przedszkola są zamknięte przez 48 godzin rocznie, ze względu na dni przeznaczone
na organizacje zajęć oraz szkolenia. Te dni nie wnoszą zmian w zakresie opłat
przedszkolnych. W okresie letnim przedszkola w Akureyri zamknięte są przez 4
tygodnie. Zakłada się, że każde dziecko przynajmniej przez 4 tygodnie będzie miało
przerwę od przedszkola por. rozporządzenie w sprawie funkcjonowania przedszkoli
nr 655/2009.

8. Kryteria dot. przebywania dziecka w przedszkolu
Wszyscy rodzice mogą aplikować o miejsce w przedszkolu w Akureyri, bez względu
na ich adres zamieszkania. Wymogiem, aby dziecko mogło rozpocząć naukę w
przedszkolu jest adres meldunkowy dziecka. Gmina Akureyri dotuje za każdym razem
pobyt dziecka jednorazowo w danym przedszkolu. Rodzice, którzy nie dokonali opłaty
za przedszkole, nie otrzymają miejsca w przedszkolu, dopóki nie zostanie
uregulowana należność, bądź nie zostanie wynegocjowany dług.

9. Choroba dziecka
Jeżeli dziecko nie może uczęszczać do przedszkola z powodu choroby przez cztery
tygodnie lub dłużej, rodzice mogą ubiegać się o anulowanie kosztów posiłków.

10. Pomoc specjalna
Dzieci wymagające specjalnej troski po ukazaniu stosownego zaświadczenia
wystawionego przez wykwalifikowanego specjalistę otrzymują zatwierdzoną pomoc /
specjalne nauczanie w przedszkolu od departamentu ds. edukacji.

11. Cennik:
Cennik dzieli się na dwie taryfy: „taryfy ogólne” oraz „taryfy zniżkowe”. „Taryfy
zniżkowe” obejmują rodziców samotnie wychowujący dzieci oraz gdy obydwoje
rodziców: się uczy, jest bezrobotnych, jest na rencie (75%), jedno z nich jest
bezrobotne lub się uczy a drugie na rencie (75%). Czas pobytu przekraczający 8
godzin dziennie jest obciążany w 100%. Więcej informacji można znaleźć w cenniku.
https://www.akureyri.is/static/files/01_akureyri.is/pdf/Gjaldskrar2019/gjaldskra_leikskola_2019.pdf
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12. Koszty związane z edukacją przedszkolną dziecka
Gmina Akureyri w przeważającej części pokrywa koszty pobytu dzieci w miejskich
przedszkolach. Rodzice pokrywają część kosztów proporcjonalnie do czasu,
spędzanego przez ich dzieci w przedszkolu. Wkład rodziców w koszty pobytu jest
uwzględniony na fakturze wraz z kosztami produktów żywnościowych.
 Opłaty za czesne wpływają na internetowe konto bankowe rodzica.
Potwierdzenie płatności do wydrukowania można zamówić na portalu
serwisowym, na stronie internetowej miasta Akureyri. Istnieje też możliwość
ściągania opłat z karty kredytowej.
 Opłaty za przedszkole są pobierane z góry. Płatności realizujemy do 15 – 18
każdego miesiąca. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona w ostatecznym
terminie, odsetki karne naliczane są od terminu płatności.
 Opłaty za przedszkole nie są zmniejszane pomimo dni świątecznych lub
nieobecności dziecka. Pełna opłata pobierana jest od pierwszego dnia dziecka
w przedszkolu. Nie do końca dotyczy to dzieci przewlekle chorych, por.
ustalenia komisji edukacji ds. praw dzieci przewlekle chorych z 1 stycznia 1998.
 Jeśli opłaty przedszkolne nie zostaną uregulowane w ciągu 8 dni od terminu
zapłaty, rodzice otrzymają ostrzeżenie z czasem na spłatę. Jeśli dług
pozostanie niezapłacony po upływie 20 dni od terminu płatności, zostanie
automatycznie skierowany do firmy windykacyjnej. Należy zauważyć, że koszty
windykacji długu są dodawane, z każdym otrzymanym listem z firmy
windykacyjnej, oraz naliczane są odsetki karne.
 Jeśli rodzice zalegają z płatnością 3 miesiące, dziecko traci miejsce a
następnie dług odzyskiwany jest przez firmę windykacyjną. Dziecko, bądź
dzieci takich rodziców nie otrzymają ponownie miejsca w przedszkolu dopóki
nie zostanie uregulowana należność, bądź nie zostanie wynegocjowany dług.
 Wypowiedzenie mówi o miesięcznym terminie uregulowania opłat lub
negocjacji długu z firmą windykacyjną. Jeżeli jednak dłużnik nie płaci, ani nie
negocjuje swojego zadłużenia, wtedy po upłynięciu terminu spłaty, zostaje
wypowiedziana umowa pobytu w przedszkolu.
 Jeśli płatnik rezygnuje z usług wydziału ds. edukacji a wciąż ma
nieuregulowane zadłużenie, to po trzecim liście windykacyjnym, wysyłany jest
tzw. list prawny wraz z towarzyszącymi mu kosztami. Jeżeli zadłużenie nie
zostanie spłacone w terminie, nabiera ono kwalifikacji prawnej jako roszczenie
komornicze. Departament finansów Akureyri podejmuje ostateczną decyzję,
które środki przedsięwziąć.
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13. Tymczasowy pobyt w przedszkolu w innej gminie
Dzieci w wieku przedszkolnym powinny zwykle uczęszczać do przedszkoli w gminie,
w której mają miejsce zameldowania. Jeżeli rodzic dziecka wnioskuje o tymczasowy
pobyt swojego dziecka w przedszkolu w innej gminie, musi on przesłać w związku z
tym wniosek wraz z jego uzasadnieniem. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem
portalu serwisowego https://innskraning.island.is/?id=thjonustugatt.akureyri.is.
Naczelnik Rady ds. edukacji rozpatruje wnioski dot. pobytu dziecka w przedszkolu w
innej gminie i zatwierdza dofinansowanie od miasta. Cennik oparty jest na taryfie
referencyjnej Związku Władz Lokalnych, który jest publikowany na początku każdego
roku szkolnego. Podczas rozpatrywania wniosku brane są pod uwagę przede
wszystkim
następujące
warunki:
a. Rodzice kontynuują praktyki zawodowe lub studia w innej gminie.
b. Dzieci są poddane tymczasową opieką w innej gminie.
c. Rodzicom dziecka ze szczególnymi potrzebami zalecono, aby dziecko
uczęszczało do przedszkola w innej gminie tam gdzie uzyska
odpowiednią pomoc.
d. Rodzice musieli przenieść zameldowanie do miasta Akureyri na okres
maksymalnie jednego roku, ze względu na szczególne okoliczności.
Więcej informacji na https://www.samband.is/verkefnin/skolamal/leikskoli/vidmidunarreglur-umgreidslur-vegna-leikskoladvalar-utan-logheimilissveitarfelags/

14. Podwójny pobyt w przedszkolu
W przypadku wniosku o podwójny pobyt dziecka w przedszkolu lub w szkole
podstawowej polityka miasta Akureyri odrzuca taki wniosek. Zobacz więcej pod
rozporządzenia Rady ds. edukacji Akureyrarbær
https://www.akureyri.is/static/files/skoladeild/reglurogsamthykktir/tvofold-skolavist/tvofold-skolavist-

Zgodnie z opinią Związku Władz Lokalnych uczęszczanie
do dwóch szkół, niezależnie od tego, czy dziecko jest w wieku przedszkolnym, czy
podstawowym, jest sprzeczne z interesem i potrzebami dziecka. Wszystkie prawa i
przepisy przeciwne są podwójnemu pobytowi.
samthykkt-stefna-akureyrar.pdf.

https://www.samband.is/frettir/skolamal/leidbeinandi-alit-um-tvofalda-skolavist-barna

15. Rodziny obcokrajowców:
Rodziny posiadające islandzkie obywatelstwo, posiadające meldunek za granicą,
przebywające z powodu nauki lub pracy tymczasowo w Akureyri, mogą ubiegać się o
tymczasowe miejsce w przedszkolu.
Rodzice dzieci, które tymczasowo nie mają kennitali i meldunku lub widnieją po za
rejestrem krajowym (þjóðskrá), mogą ubiegać się o miejsca w przedszkolu w Akureyri.
Warunkiem jednak jest, aby rodzice i dzieci posiadały stałe miejsce zamieszkania w
Akureyri, por. art. definicja ustawy o mieszkalnictwie nr 21/1990, oraz zakłada się, że
w przypadku otrzymania zameldowania, będzie ono w Akureyri.
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Potwierdzenie zamieszkania w Akureyri jest wymagane na podstawie danych:
 Obywatele państw EOG i EFTA oraz cudzoziemcy, którym zezwala się na
pobyt w Islandii bez zezwolenia na pobyt zgodnie z art. ustawy o
cudzoziemcach nr 96/2002, https://www.althingi.is/lagas/145b/2002096.html muszą
przedstawić potwierdzenie wniosku o rejestrację adresu meldunkowego w
Akureyri.
 Obywatele państw, które nie są członkami Konwencji EOG lub EFTA i nie mogą
przebywać na Islandii bez pozwolenia na pobyt wg. ustawy o cudzoziemcach
(zobacz art. ustawy powyżej) zobowiązani są do złożenia potwierdzenia
pozwolenia na pobyt, w którym widniejący adres meldunkowy jest adresem w
Akureyri.
 Osoby ubiegające się o azyl wg. ustawy o cudzoziemcach, zobowiązane są do
złożenia zaświadczenia potwierdzającego z Biura Emigracyjnego. Biuro
Emigracyjne musi zawrzeć umowę z Akureyri, że wsparcie finansowe oraz
mieszkanie dla osób ubiegających się o azyl będzie w rękach miasta Akureyri.
 Grupy uchodźców oraz uchodźcy wg. ustawy o cudzoziemcach (zobacz art.
ustawy powyżej), które uzyskały pozwolenie na pobyt, a Biuro Emigracyjne
zawarło umowę dot. świadczeń z Akureyri, muszą złożyć potwierdzenie tych
świadczeń.

Zatwierdzono przez Radę ds. edukacji 15 czerwca 2020 r.
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