OPŁATY W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU NIBYLANDIA NA ROK 2017/2018
WPISOWE - 400zł jednorazowa wpłata na zakup wyposażenia oraz materiałów
dydaktycznych dla dziecka na cały rok szkolny płatne z góry w dniu podpisania umowy
CZESNE - 1050zł comiesięczna opłata obejmuje opiekę nad dzieckiem do 10 godzin
dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00, w tej kwocie
zapewniamy kameralną i domową atmosferę, zajęcia dydaktyczne, plastycznotechniczne, muzyczne, relaksacyjne, bajkoterapię, muzykoterapię, dbałość o higienę
i prawidłowy rozwój dziecka, opiekę i wsparcie pedagogiczne, konsultacje, pomoc
i współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami, porady wychowawcze; czesne płatne
z góry do 5 dnia każdego miesiąca
- 600zł comiesięczna opłata obejmuje opiekę nad dzieckiem do 5 godzin dziennie, od
poniedziałku do piątku w dowolnych godzinach pomiędzy godziną 6:30 a 17:00 (brak
wolnych miejsc)
- 15zł opłata za godzinę opieki nad dzieckiem (konieczne wcześniejsze ustalenie
indywidualnego harmonogramu pobytu dziecka w żłobku z uwzględnieniem potrzeb
Rodziców/prawnych opiekunów oraz możliwości świadczenia usług placówki)
OPŁATA WYPRAWKOWA - 300zł opłata wpłacana na początku każdego nowego
roku szkolnego (nie wymagana w roku, którym dziecko zostało zapisane do żłobka,
gdyż pobrana została wówczas opłata wpisowa), z której uzupełnione zostaną m.in.
materiały dydaktyczne, plastyczne oraz inne potrzebne w nowym rokuszkolnym
CATERING - cena zostanie uzgodniona z firmą cateringową, obejmuje ona śniadanie,
dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz napoje (ok.13/14zł dziennie)
DODATKOWE GODZINY OPIEKI - w przypadku nieodebrania dziecka ze żłobka
do godziny17:00 za każde rozpoczęte 30min. Pobierana jest opłata w wysokości 20zł
Istnieje możliwość opieki nad dzieckiem po godzinach pracy żłobka, wieczorami oraz
w weekendy, po wcześniejszych konsultacjach z kierownictwem i ustaleniu
indywidualnej stawki według potrzeb
Istnieje możliwość wynajęcia sali w weekendy na imprezy okolicznościowe dla dzieci,
po informację zapraszamy do kierownictwa

ŻŁOBEK NIE ZAPEWNIA W RAMACH CZESNEGO PIELUSZEK, SUCHYCH
I MOKRYCH CHUSTECZEK, PASTY I SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW, KREMÓW
PIELĘGNACYJNYCH, KREMÓW Z FILTREM, ŚPIWORKA I PODUSZKI ORAZ
KAPCI. PROSIMY O BIEŻĄCE DOSTARCZANIE ICH W RAZIE POTRZEB

