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CENNIK OPŁAT ŻŁOBKA „ WESOŁE SKOWRONKI” 

OPIEKA CAŁODZIENNA JUŻ OD 900,00 zł* 

 

Cennik na rok 2020: 

Wpisowe (opłata bezzwrotna, jednorazowa na czas trwania umowy, obejmuje 
ubezpieczenie NNW): 

• 300 zł  obejmuje: (materiały plastyczne, materiały dydaktyczne oraz artykuły higieniczne 

typu: ręczniki papierowe,  mydło hipoalergiczne, naczynia, nocnik, itp.) 

• Każda kolejna opłata wpisowa uiszczana jest przez Rodziców raz na rok kalendarzowy 

 i wynosi 250,00 zł 

Wpisowe płatne jest w momencie podpisania umowy 

Abonament miesięczny (bez dotacji z urzędu gminy):  

• 1100 zł opieka do10 godzin (od podanej ceny należy odjąć dotację z Urzędu Gminy tabela 
opłat uwzględniająca dotacje na dole strony) 

• 950 zł opieka do 5 godzin dziennie w godzinach (od podanej ceny należy odjąć dotację  
z Urzędu Gminy tabela opłat uwzględniająca dotacje na dole strony) 

• 1250 zł opieka  do 10 godzin dla dziecka poniżej 1-go roku życia (od podanej ceny należy 
odjąć dotację z Urzędu Gminy tabela opłat uwzględniająca dotacje na dole strony) 

• 1100 zł opieka  do 5godzin dla dziecka poniżej 1-go roku życia (od podanej ceny należy odjąć 
dotację z Urzędu Gminy tabela opłat uwzględniająca dotacje na dole strony) 

Karnety godzinowe ważne miesiąc: 

• 250 zł karnet 20 godzin/miesiąc (12,5 zł jedna godzina) 
• 500 zł karnet 50 godzin/miesiąc (10 zł jedna godzina) 

– Karnety godzinowe do wykorzystania w danym miesiącu, godziny nie przechodzą na 
kolejny miesiąc, cena karnetów nie jest pomniejszana o dotacje. Liczona jest każda rozpoczęta 
godzina.  

– Abonament miesięczny zostanie pomniejszony o dofinansowanie z Urzędu Gminy  
w momencie jego otrzymania przez placówkę 

- W przypadku ponad dwutygodniowej nieobecności dziecka w Żłobku spowodowanej chorobą 
poświadczonej zaświadczeniem lekarskim(nieobecność ciągła dot. następujących po sobie kolejno dni 
roboczych) obowiązuje ulga w wysokości 12,00 zł za każdy kolejny dzień nieobecności. 

- Abonament miesięczny W przypadku zgłoszonej uprzednio nieobecności dziecka powyżej 1-go 
miesiąca czesne wynosi 50% czesnego podstawowego zadeklarowanego w umowie. 

– Dla rodzeństwa dzieci uczęszczającego do Żłobka obniżamy czesne miesięczne o 100 zł (dotyczy 
abonamentu całodziennego) 
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Wyżywienie: 

• 10 zł dzienna stawka żywieniowa (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek)+ dodatkowe 

napoje 

Dotacje:  

1. Dotacja z Gminy Kłaj 

W roku 2020 Gmina Kłaj będzie udzielać dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką 

żłobków, klubów dziecięcych. 

Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy 

Kłaj i wynosić będzie: 200 zł  

 
Miesięczna kwota 
czesnego do 10 
godzin 

Miesięczna kwota 
czesnego do 10 
godzin dla dziecka 
poniżej 1-go roku 

Dotacja z 
Urząd Gminy dla 
mieszkańców  

Kwota czesnego po 
odjęciu dotacji  

1100 zł  1250 zł  200 zł 900 zł / 1050zł 

Miesięczna kwota 
czesnego do 5 godzin  

Miesięczna kwota 
czesnego do 5 godzin 
poniżej 1-go roku  

Dotacja z 
Urząd Gminy dla 
mieszkańców 

Kwota czesnego po 
odjęciu dotacji 

950 zł   

1100zł 

200 zł 750 zł / 900 zł 

 

 

 

*POWYŻSZY CENNIK OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.01.2020r. 

W ramach czesnego miesięcznego zapewniamy: 

• opiekę nad dzieckiem we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 
do 17.00. Nasze dni wolne to wszystkie dni ustawowo wolne od pracy oraz 12 czerwiec 
(piątek po święcie Bożego Ciała)Wigilia i Sylwester 

• zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzone różnymi metodami wychowawczymi; 
• zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne, sensoryczne, rytmiczno-ruchowe, bajkoterapię 

oraz zabawy animacyjne, spacery na świeżym powietrzu i aktywny wypoczynek. 
• organizację imprez okolicznościowych dla dzieci (dzień dziecka, bale karnawałowe, 

Mikołajki, itp.); 

 


