Załącznik nr 1 do umowy

CENNIK POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU „KRAINA CZARÓW”
Obowiązuje od dnia 01.03.2021 do 31.08.2022

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Opłata rezerwacyjna (jednorazowo przy zawarciu
Umowy odnośnie danego Dziecka – nie dotyczy
kontynuacji)
Czesne za PRZEDSZKOLE zawiera pakiet EduCare
wraz z zajęciami dodatkowymi raz w tygodniu:
gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, warsztaty
plastyczne (za każdy miesiąc w okresie
obowiązywania umowy, płatność przelewem do 5
każdego m-ca)
Wyżywienie czyli pakiet Makrobiotyczny (za każdy
miesiąc w okresie obowiązywania umowy, płatność
przelewem do 5 każdego m-ca).
W przypadku opcji płatności za wyżywienie na
podstawie obecności – rodzic opłaca wyżywienie za
wszystkie robocze dni w miesiącu z góry, a
rozliczenie następuje do 5-tego dnia następnego
miesiąca w związku z odliczeniem za odpowiednio
zgłoszone nieobecności.**
RAZEM CZESNE W PRZEDSZKOLU Z
WYŻYWIENIEM DLA 1 DZIECKA PRZY
PRZYKŁADOWEJ OBECNOŚCI 20 DNI W MIESIĄCU
Czesne za PRZEDSZKOLE grupa maluchów zawiera
pakiet EduCare wraz z zajęciami dodatkowymi raz
w tygodniu: gimnastyka ogólnorozwojowa,
rytmika, warsztaty plastyczne
Wyżywienie czyli pakiet Makrobiotyczny (za każdy
miesiąc w okresie obowiązywania umowy, płatność
przelewem do 5 każdego m-ca).
W przypadku opcji płatności za wyżywienie na
podstawie obecności – rodzic opłaca wyżywienie za
wszystkie robocze dni w miesiącu z góry, a
rozliczenie następuje do 5-tego dnia następnego
miesiąca w związku z odliczeniem za odpowiednio
zgłoszone nieobecności.**
RAZEM CZESNE W ŻŁOBKU Z WYŻYWIENIEM DLA
1 DZIECKA PRZY PRZYKŁADOWEJ OBECNOŚCI 20
DNI W MIESIĄCU
Czesne w przypadku całomiesięcznej nieobecności
dziecka w przedszkolu/w grupie maluchów

STAWKA DLA OPCJI Z
RYCZAŁTOWĄ
PŁATNOŚCIĄ ZA
WYŻYWIENIE

STAWKA DLA OPCJI Z
PŁATNOŚCIĄ ZA
WYŻYWIENIE NA
PODSTAWIE OBECNOŚCI

1000 zł (900 zł dla drugiego i kolejnego dziecka)

1000* zł

1000* zł

(900 zł dla drugiego
i kolejnego dziecka)

(900 zł dla drugiego
i kolejnego dziecka)

350 zł
niezależnie od obecności
(dieta normalna)
420 zł
niezależnie od obecności
(dieta specjalna)

Liczba dni roboczych
w miesiącu** x stawka
żywieniowa w wysokości:
25 zł dziennie (dieta
normalna lub
35 zł dziennie (dieta
specjalna)

1350 zł (dieta normalna)
lub 1420 zł (dieta
specjalna)

1500 zł (dieta normalna)
lub 1700 zł (dieta
specjalna)

1100* zł
(990 zł dla drugiego
i kolejnego dziecka)

1100* zł
(990 zł dla drugiego
i kolejnego dziecka)

350 zł
niezależnie od obecności
(dieta normalna)
420 zł
niezależnie od obecności
(dieta specjalna)

Liczba dni roboczych
w miesiącu** x stawka
żywieniowa w wysokości:
25 zł dziennie (dieta
normalna) lub
35 zł dziennie (dieta
specjalna)

1450 zł (dieta normalna)
lub 1520 zł (dieta
specjalna)
Przedszkole zwraca 30%
miesięcznej opłaty od
całości czesnego w
kolejnym miesiącu co

1600 zł (dieta normalna)
lub 1800 zł (dieta
specjalna)
Przedszkole zwraca 10%
miesięcznej opłaty od
czesnego bez wyżywienia w
kolejnym miesiącu oraz
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uwzględnia pełny zwrot za
wyżywienie

całą zapłaconą wcześniej
kwotę za wyżywienie

* Na kwotę składa się miesięczne czesne bez wyżywienia oraz ryczałtowa opłata za wyżywienia z
uwzględnieniem zniżki wynikającej z braku dodatkowych kosztów rozliczeń. Zniżka na drugie i kolejne
dziecko dotyczy czesnego.
** Np. Dla diety normalnej w przypadku obecności dziecka przez 15 z 22 dni roboczych w miesiącu
rodzic oprócz czesnego uiszcza zapłatę za 22 dni czyli 550 zł (razem 1550zł za miesiąc w przedszkolu
lub 1650 zł w przypadku grupy maluchów), a do piątego dnia kolejnego miesiąca robi rozliczenie
prawidłowo zgłoszonych 7 nieobecności uprawniających do zwrotu 175 zł.

INNE OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE
ubezpieczenie nieobowiązkowe (stawka w zależności od
ubezpieczyciela)
pobyt po godzinach pracy placówki (za każde rozpoczęte
30 minut)
zajęcia dodatkowe (opłata miesięczna za każdy rodzaj
zajęć) udział w zajęciach jest dobrowolny, zakres
przedmiotów jest określany na początku roku w
porozumieniu z rodzicami
zajęcia indywidualne (logopedia) opłata za każde zajęcia,
które się odbyły, płatne miesięcznie

39-89 zł w zależności od wariantu
50 zł

100 zł

40 zł

ING BANK ŚLĄSKI 04 1050 1025 1000 0023 1084 0232
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