Samræmdar reglur um vistun barna í leikskólum Snæfellsbæjar
1. Skilyrði fyrir leikskóladvöl barns er að fjölskylda þess eigi lögheimili í Snæfellsbæ. Farið er
eftir upplýsingum um búsetu og hjúskaparstöðu forráðamanna samkvæmt þjóðskrá. Foreldrar sem
hyggjast flytja til Snæfellsbæjar geta sótt um leikskóladvöl í leikskólum bæjarins en barn fær
ekki úthlutað leikskólaplássi fyrr en lögheimili hefur verið flutt. Undantekningu má gera ef
Snæfellsbær gerir samning við sveitarfélag viðkomandi fjölskyldu um skiptingu kostnaðar vegna
leikskóladvalarinnar.
2. Nývistanir í leikskólum Snæfellsbæjar eru aðallega í janúar og ágúst ár hvert.
3. Heimilt er að sækja um vistun í leikskólum Snæfellsbæjar um leið og barnið er orðið 6 mánaða.
Umsóknareyðublöð skal nálgast hjá viðkomandi leikskólastjóra.
4. Rétt til leikskóladvalar hafa börn á aldrinum 2-6 ára. 18-24 mánaða börn eru tekin inn ef pláss
leyfir. Þessi börn eru tekin inn eftir aldri, það elsta fyrst. Lengd dvalar getur þó haft áhrif á það
hvenær barn kemst að. Þannig getur yngra barn sem bíður eftir hálfsdagsplássi komist inn á
undan eldra barni sem þarf heilsdagspláss.
5. Á biðlista komast einungis börn 2 ára og eldri. Barn sem er fyrst á biðlista er fyrst til að
komast inn. Undanskilin þessari reglu eru börn leikskólakennara en þau ganga fyrir við eins árs
aldur ef leikskólakennari er í a.m.k. 80% stöðuhlutfalli og gerir ráðningarsamning til 1 árs hið
minnsta.
6. Forgangshópar eru:
a) börn sem búa við fötlun og /eða seinkaðan þroska.
b) börn einstæðra foreldra eða börn sem búa við bágar félagslegar aðstæður,
c) börn námsmanna, ef annað foreldri er í a.m.k. 100% námi.
d) börn á síðasta ári í leikskóla
e) börn starfsfólks leikskóla.
Þau börn sem fara á forgangslista fara fram fyrir önnur börn á biðlistanum. Við forgang er eins
og önnur vistun háð því að laus pláss séu fyrir hendi.
Þegar foreldrar óska eftir forgang skal fylgja með bréf og /eða vottorð, frá svæðisskrifstofa
málefni fatlaðra, staðfestingu um skólavist hjá viðkomandi skóla, félags -og skólaþjónusta
Snæfellsbæjar, heimilslækni og/eða vottorð um hjúskaparstöðu, þegar er sótt um vegna
einstæðs foreldris.

Einnig hafa leikskólar og grunnskólar í Snæfellsbæ gert með sér samkomulag um forgang fyrir
börn grunnskólakennara og leiðbeinenda.
7. Vistgjöld barna skal greiða fyrirfram, eigi síðar en 20. hvers mánaðar.
8. 50 % systkinaafsláttur er veittur á grunngjaldi vegna annars barns á leikskólum og
100 % afsláttur fyrir þriðja barn. Forgangsgjald er veitt til einstæðra foreldra og börn
starfsmanna leikskóla, vottorð um hjúpskaparstöðu viðkomandi foreldris þarf að fylgja með.
Afslættirnir og niðurgreiðsla eru einungis á leikskólagjöldunum.
9. Séu vistgjöld ógreidd í þrjá mánuði er barninu sjálfkrafa sagt upp leikskóladvöl.
10. Enginn afsláttur er veittur af vistgjöldum barna þó þau séu fjarverandi vegna veikinda nema
barnið sé veikt í fjórar vikur samfellt og vottorð sé lagt fram. Börn foreldra af erlendum uppruna
sem heimsækja heimaland sitt í lengri tíma utan sumarleyfis, greiða fullt vistgjald en fá felldan
niður fæðiskostnað ef börn eru fjarverandi í fjórar vikur samfellt eða lengur.
11. Sækja þarf skriflega um breytingu á vistunartíma fyrir 15. hvers mánaðar ef breytingin á að
ganga í gildi 1. næsta mánaðar. Að öðrum kosti greiðist næsti mánuður að fullu. Ekki er víst að
hægt sé að koma til móts við allar óskir strax. Eyðublöð skal nálgast hjá leikskólastjóra.
12. Tilkynna skal skriflega fyrir 15. hvers mánaðar ef sagt er upp leikskóladvöl fyrir barn frá og
með 1. næsta mánaðar. Að öðrum kosti greiðist næsti mánuður að fullu. Eyðublöð skal nálgast hjá
leikskólastjóra.
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