Leśny Skrzat – Żłobek
Cennik
L.p.

Kwota

1.
620zł
2.

1070zł

Opis
Stała miesięczna opłata za pobyt dziecka (nie ulega zwrotowi z tytułu nieobecności dziecka)
zamieszkującego teren Gminy Miasta Oleśnica (bądź zamieszkujące teren Gminy, która podpisała
porozumienie z Miastem Oleśnica odnośnie do dofinansowania miejsca w żłobku – Uchwala Rady
Miasta Oleśnica Nr XLVII/457/2018 z dnia 28 września 2018) w żłobku włączając zajęcia dodatkowe
Stała miesięczna opłata za pobyt dziecka (nie ulega zwrotowi z tytułu nieobecności dziecka) NIE
zamieszkującego terenu Gminy Miasta Oleśnica (bądź innej Gminy z którą nie zostało podpisane
porozumienie) w żłobku włączając zajęcia dodatkowe
Opłata dzienna za wyżywienie – posiłek (śniadanie, obiad II daniowy, podwieczorek)

3.

13,50zł

4.
5.

80zł

6.

15zł

Za każdą rozpoczęta godzinę opieki po godzinie 17:00
Za każdy dzień, w którym dziecko zostanie przyprowadzone do żłobka przed godziną 6:30 (ul. Wojska
Polskiego 56H, Okrężna 1 i Okrężna 15, Brzezia Łąka ul. Główna 7)
Wezwanie do zapłaty

7.

300zł

Wpisowe – opłacane corocznie bezzwrotne

80zł

8.

•

Opiekunowie, po podpisaniu umowy, wpłacą na rzecz Żłobka kaucję w wysokości 240,00 złotych (słownie:
dwieście czterdzieści złotych 00/100). Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń Żłobka
240zł
z tytułu płatności wynikających z umowy, a nie dokonanych przez Opiekunów. W przypadku braku
roszczeń Żłobka wobec Opiekunów po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu, kaucja zostanie zwrócona
Opiekunom w przeciągu 14 dni na wskazany numer rachunku. Kaucja jest nieoprocentowana
60min / 100zł
Konsultacje indywidualne z Pedagogiem
60min / 100zł
Konsultacje indywidualne z Psychologiem
60min / 100zł
Konsultacje indywidualne z Fizjoterapeutą
60min / 100zł
Konsultacje z Terapeutą Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Integracji Sensorycznej
60min / 100zł
Konsultację indywidualne z Logopedą
50min / 100zł
Zajęcia indywidualne z Terapeutą Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Integracji Sensorycznej
50min / 100zł
Zajęcia indywidualne z Fizjoterapeutą
50min / 100zł
Zajęcia indywidualne z Logopedą
50min / 100zł
Zajęcia indywidualne z Pedagogiem
60min / 250zł
Terapia rodzinna pomoc rodzicom w sytuacja kryzysowych
Opłaty wskazane w pkt od 1 do 5 należy uiścić do 5 dnia bieżącego miesiąca.

•

Opłatę wskazaną w pkt 6 należy uiścić w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty.

•

Opłatę wskazaną w pkt 7 należy uiścić corocznie – jest liczona od dnia wejścia dziecka do Żłobka.

•

Opłaty wskazaną w pkt 7 i 8 należy opłacić do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

•

Wszystkie opłaty należy dokonywać na rachunek w banku:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Volkswagen Bank Polska S.A. 69 2130 0004 2001 0836 2725 0001

………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna

