Przedszkole Niepubliczne Misiaczek w Lublinie

Przedszkole Niepubliczne Misiaczek w Lublinie

CENNIK NA ROK PRZEDSZKOLNY
2017/2018

CENNIK NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Opłata
wpisowa
Czesne

300 zł
Jednorazowo na wszystkie lata pobytu w przedszkolu
Poniedziałek piątek

Soboty

Pobyt
na godziny

Wyżywienie

7.00-15.00

w godzinach
pracy
przedszkola
(6.30 – 18.00)
3,00 zł

Obiad

6,50 zł

Podwieczorek

2,50 zł

50,00 zł
plus wyżywienie
(12 zł)
za każdą sobotę
w godz. 7.00 – 15.00
(płatne na koniec
miesiąca po zliczeniu
obecności w sobotę)

Chęć przyprowadzenia dziecka
w sobotę należy zgłosić
najpóźniej
w piątek
do godz. 18.00
tel. 725 705 800

2,5 i 3 – latki
4 – latki

Komplet
podręczników
na cały rok

12, 00 zł /dzień

I półrocze

II półrocze

70,00 zł
80,00 zł
120,00 zł

50,00 zł

płatne we wrześniu 2017

50,00 zł

płatne w lutym 2018

Czesne

Pobyt
na godziny

Opłata za wyżywienie jest
podliczana
na koniec miesiąca, na
podstawie obecności dziecka.

Jeżeli ktoś z Państwa woli kupić
książki we własnym zakresie, bardzo
prosimy poinformować o tym
wychowawczynię dziecka.
Wyprawka przeznaczona jest
na materiały plastyczne
i higieniczne (farby, kredki, pasta do
zębów, chusteczki mokre i suche itp.)

250 zł
Jednorazowo na wszystkie lata pobytu w przedszkolu
Poniedziałek piątek

6.30-18.00

330,00 zł
miesięcznie
bez względu na
liczbę dni obecności
w przedszkolu

Zajęcia nieodpłatne:
język angielski, rytmika,
gimnastyka korekcyjna,
spektakle teatralne, koncerty
muzyczne, warsztaty artystyczne
i inne atrakcje na terenie
przedszkola

Soboty

7.00-15.00

30,00 zł plus
wyżywienie (11 zł)
za każdą sobotę
w godz. 7.00 – 15.00
(płatne na koniec
miesiąca po zliczeniu
obecności w sobotę)

Chęć przyprowadzenia dziecka
w sobotę należy zgłosić
najpóźniej
w piątek
do godz. 18.00
tel. 725 705 800

w godzinach
pracy
przedszkola
(6.30 – 18.00)

Opcja dla dzieci, które nie są
zapisane do przedszkola

10,00 zł za godzinę

po godzinach
pracy
przedszkola
w dni
powszednie
i w weekendy

Opcja dla dzieci, które nie są
zapisane do przedszkola

około 32,00 zł za cały rok szkolny
płatne jednorazowo we wrześniu 2017

5 – latki

Wyprawka

350,00 zł
miesięcznie
bez względu na
liczbę dni obecności
w przedszkolu

10,00 zł za godzinę

Śniadanie

Ubezpieczenie
NNW
Podręczniki

6.30-18.00

Zajęcia nieodpłatne:
j. angielski, j. niemiecki;
rytmika, gimnastyka
korekcyjna, spektakle teatralne,
koncerty muzyczne, warsztaty
artystyczne
i inne atrakcje na terenie
przedszkola

Opłata
wpisowa

Chęć pozostawienia
dziecka pod naszą opieką
po godzinach pracy
przedszkola
w DNI ROBOCZE należy
zgłosić do godz. 18.00 dnia
poprzedzającego.

20,00 zł za godzinę

Zgłoszenia na WEEKEND
przyjmujemy najpóźniej
w piątek do godz. 18.00.
tel. 725 705 800

Wyżywienie

Śniadanie

2,50 zł

Obiad

6,50 zł

Podwieczorek

2,00 zł

Ubezpieczenie
NNW
Podręczniki

około 32,00 zł za cały rok szkolny
płatne jednorazowo we wrześniu 2016
2,5 i 3 – latki
4 – latki
5 – latki

Wyprawka

11, 00 zł /dzień

Opłata za wyżywienie jest
podliczana
na koniec miesiąca, na
podstawie obecności dziecka.

I półrocze
II półrocze

Komplet
podręczników
na cały rok
50,00 zł

65,00 zł
70,00 zł
115,00 zł

płatne we wrześniu 2016

50,00 zł

płatne w lutym 2017

Jeżeli ktoś z Państwa woli kupić
książki we własnym zakresie, bardzo
prosimy poinformować o tym
wychowawczynię dziecka.
Wyprawka przeznaczona jest
na materiały plastyczne
i higieniczne (farby, kredki, pasta do
zębów, chusteczki mokre i suche itp.)

