Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 4/2018 z 7 lutego 2018 r.

CENNIK 2018/2019
§1
1. Opłata miesięczna stała – 400 zł (rodzeństwo – druga osoba – 50 %, tj. 200 zł) obejmuje:
a) zajęcia

związane

z

realizacją

podstawy

programowej

(odbywają

się

od września do czerwca) – codziennie
b) zajęcia związane z realizacją następujących bloków tematycznych (odbywają się
od września do czerwca):
* plastyka – 1 raz w tygodniu
* przyroda – 1 raz w tygodniu
* czytelnictwo – 1 raz w tygodniu
* informatyka – 1 raz w tygodniu
* lego edukacja – 1 raz w tygodniu
c) zajęcia dodatkowe (odbywają się od września do czerwca):
* język angielski – 2 razy w tygodniu
* basen – 1 raz w miesiącu
d) wydarzenia przedszkolne – min. 1 raz w miesiącu (odbywają się od września do czerwca)

e) badania przesiewowe, diagnozy:
* logopedyczna – 3 razy w roku
* postawy ciała – 3 razy w roku
§2
1. Obowiązkowe grupowe ubezpieczenie dziecka – ok. 40 zł (opłata płatna we wrześniu).
§3
1. Opłata za wyżywienie – ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu x 8,30 zł, w tym:
a) 1,15 zł – śniadanie
b) 6,00 zł – obiad
c) 1,15 zł – podwieczorek
Przedszkole Niepubliczne Kraina Dziecka
ul. Jodłowa 3, 16-001 Ignatki – Osiedle

2. Opłata za całodzienne wyżywienie określona w pkt 1 nie jest naliczana pod warunkiem
poinformowania o nieobecności dziecka co najmniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym
dziecko będzie nieobecne.
3. Opłata określona w pkt 1 b) i c) nie jest naliczana pod warunkiem poinformowania
o nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.00 dnia, w którym dziecko jest nieobecne.
§4
1. Opłata określona w § 1 naliczana jest na początku każdego miesiąca, którego opłata
dotyczy (z wyjątkiem miesiąca września, za który opłata rozliczana jest z chwilą zawarcia
umowy na określony rok przedszkolny i która jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji
z umowy).
2. Opłata określona w § 3 naliczana jest po zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy
wraz z rachunkiem wystawianym na początku kolejnego miesiąca kalendarzowego.
3. Opłata miesięczna stała płatna jest przez cały okres obowiązywania umowy, tj. od
początku miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło edukację do końca okresu, na który zawarto
umowę.
4. Opłata miesięczna stała za Krainę Dziecka jest jednakowa w każdym miesiącu
działalności przedszkola, niezależnie od dni ustawowo wolnych od pracy.
§5
1. W przypadku pobytu dziecka w przedszkolu po godz. 17.00, rodzice wnoszą dodatkową
opłatę w wysokości 10 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 min. pobytu. Opłata jest naliczana
przez cały miesiąc i rozliczana z rachunkiem na początku kolejnego miesiąca
kalendarzowego.
§6
1. Rodzice obowiązani są do zapłaty kary umownej w wysokości 10 zł za każdy dzień
opóźnienia w spłacie należnych płatności (terminem płatności jest dzień wpływu należnych
środków finansowych na konto bankowe placówki).
§7
1. Wysokość wszelkich opłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola będzie ustalana
w formie Cennika przez dyrektora placówki na każdy rok przedszkolny w terminie do końca
marca roku poprzedzającego nowy rok przedszkolny. Ustalona kwota podana zostanie
do publicznej wiadomości poprzez publikację na tablicy ogłoszeń przedszkola i stronie www
przedszkola, indywidualnie każdemu rodzicowi, którego dziecko uczęszcza aktualnie
do przedszkola.
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