ZASADY ODPŁATNOŚCI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM
SIÓSTR RODZINY MARYI W KOSTOWCU
od 1 listopada 2021 r.
Na podstawie §21 punkty 1-8 oraz §14 punkt 8a Statutu Przedszkola Niepublicznego Sióstr Rodziny Maryi
w Kostowcu, ul. Matki Dymman 9, ustala się, co następuje:
§1
Wysokość obowiązkowych opłat ponoszonych przez rodziców za dzieci uczęszczające do Przedszkola.
1. Miesięczna stała opłata za czesne w Przedszkolu wynosi 350,- zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt
złotych).
W ramach czesnego przedszkole zapewnia:
• katechezę;
• rytmikę (1 raz w tygodniu);
• gimnastykę korekcyjną (2 razy w tygodniu);
• j. angielski (2 razy w tygodniu);
• warsztaty (np. biblijne, przyrodnicze, eksperymentalne i inne);
• teatrzyki, koncerty, imprezy okolicznościowe;
• materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne;
• artykuły sanitarne.
2. Opłata za żywienie: dzienna stawka żywieniowa 12 zł (słownie: dwanaście złotych). W przypadku
nieobecności dziecka w Przedszkolu, będziemy pod koniec miesiąca odliczać od drugiego dnia
nieobecności ciągiem (pojedynczych dni nie bierzemy pod uwagę).
3. Płatność w okresie przerwy letniej określonej przez przedszkole oraz w przypadkach zamknięcia
przedszkola /np. czas epidemiologiczny/ naliczana jest po 2 zł (słownie: dwa złote) od dnia roboczego.
4. Rodzice/Opiekunowie, którzy zdeklarują korzystanie z Przedszkola w miesiącu sierpniu (dwa
tygodnie), wnoszą opłatę za przedszkole połowę czesnego, tj. 175 zł (słownie sto siedemdziesiąt
pięć złotych) oraz opłatę za żywienie za każdy dzień obecności.
5. Opłata rekrutacyjna, tzw. wpisowe jest bezzwrotne i wynosi 250,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
złotych).
§2
Warunki udzielania ulg i zwolnień z opłat za Przedszkole.
1. W przypadku rodzin wielodzietnych czesne pomniejsza się o 50 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) za
trzecie i każde kolejne dziecko.
2. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do Przedszkola, czesne drugiego i każdego kolejnego
dziecka obniżone o 100 zł (słownie: sto złotych).
3. Ulgi jednorazowe, okresowe lub stałe, w przypadku trudnej sytuacji finansowej lub innych losowych
zdarzeń, ustalane są na prośbę skierowaną do dyrektora Przedszkola.
§3
Przedszkole pobiera dodatkowe opłaty za:
1. podręczniki;
2. wycieczki przedszkolne;
3. ubezpieczenie dziecka NNW;
4. terapię logopedyczną, o ile dziecko uczęszcza.
§4
1. Termin płatności to 10 dzień każdego miesiąca z góry.
2. Nieobecność dziecka nie zwalnia od uiszczenia opłaty czesnego.
3. Skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia z obowiązku uregulowania należnej zaległości
miesięcznej.
Zapoznałem(am) się z powyższymi zasadami i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Data .........................

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) …….………………………….….
…....………………………………

