Pakiety pobytu dziecka w Prywatnym Żłobku w Paczkowie
I. CZESNE
W ramach czesnego zapewniamy :
Opieka
Zajęcia dydaktyczne
Praca Metodą Projektów
J. angielski
Rytmika
Zajęcia ruchowe
Bajkoterapia
Logopedia grupowa – zajęcia usprawniające aparat mowy
Przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów na terenie żłobka
Koncerty muzyczne na terenie żłobka

II. WYŻYWIENIE
Dodatkowo naliczana jest opłata za wyżywienie. Dzienna kwota za wyżywienie podlega
zwrotowi w kolejnym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka.

Kwota czesnego/miesiąc

Długość pobytu dziecka

Dzienna stawka żywieniowa –
4 posiłki

550 zł

Pakiet KOLOROWY ( w godz. 6.00 - 17.00)

10 zł

450 zł

Pakiet MALINOWY ( w godz. 6.00 - 15.00)

10 zł

350 zł

Pakiet LIMONKOWY ( w godz. 6.00 - 13.00)

8 zł*

*dziecko korzysta z trzech posiłków ( śniadanie, II śniadanie i obiad)
Opłata za drugie dziecko – 30 % zniżki - zniżka dotyczy czesnego
Opłata za trzecie dziecko – 50 % zniżki – zniżka dotyczy czesnego
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Jeżeli starsze rodzeństwo uczęszcza do naszego przedszkola, a młodsze do żłobka, zniżka
również obowiązuje.

III. ZAJĘCIA DODATKOWE
Na życzenie Rodziców, w żłobku mogą być zorganizowane zajęcia dodatkowo płatne. Oferta
zajęć zostanie przedstawiona na zebraniach organizacyjnych na początku września 2017 r.
IV. WPISOWE i inne dodatkowe opłaty
Przy zapisie dziecka pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa, w wysokości 200 zł,
zawierająca ubezpieczenie NNW w pierwszym roku pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowo dwa razy w roku ( wrzesień i luty) pobierana jest opłata w wysokości 50 zł, z
której pokrywane są koszty materiałów plastycznych, higienicznych, drobnych prezentów
okolicznościowych.
V. PIELUCHY
Rodzice dostarczają na bieżąco podpisane pieluchy i mokre chusteczki do higieny dziecka.

_______________________
Nasza placówka czynna jest w godz. 6.00 – 17.00.

Serdecznie zapraszamy :)

e-mail: zlobekpaczkowo@gmail.com
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