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1. Opłata wpisowa jednorazowa wnoszona przy zapisie dziecka                          

do przedszkola jest równa kwocie 800 PLN. 

2. POBYT „CAŁODZIENNY”:  

Pobyt całodzienny na cały etat z całodziennym wyżywieniem: 5 posiłków 

– śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek i II podwieczorek wynosi 

1100zł opłata za posiłki 16zł/dzień 

3. POBYT „PÓŁ ETATU”: 

Pobyt  dziecka w przedszkolu w godz. 8-13 (pięciolatki: 9-14)                                

z wyżywieniem w postaci 2 posiłków dziennie: śniadanie i obiad z dwóch 

dań wynosi 900 zł + opłata za posiłki 13zł/dzień 

4. Karnety Godzinowe z określonym terminem ważności: 

• Karnet JEŻYNOWY – 45godz. termin ważności 1 m-c - 860zł 

• Karnet POZIOMKOWY – 60 godz.  termin ważności 2 m-ce – 1010zł  

• Karnet MALINOWY – 90 godz. termin ważności 3 m-ce - 1320zł  

Dzieci korzystające z pobytu „Karnetów godzinowych” mają zapewnione : 

- wszystkie zajęcia, które odbywają się w przedszkolu (zajęcia w ramach 

czesnego) w czasie przebywania dziecka w przedszkolu, 

- wszystkie posiłki  w czasie przebywania dziecka w przedszkolu. 

 

Opłaty należy wnosić z góry do 10 dnia każdego bieżącego miesiąca na 
podstawie rozliczenia przekazanego elektronicznie przez Dyrektora przedszkola 
na rachunek bankowy:  
Przedszkole Niepubliczne Echa Leśne ul. Janowskiego 50: 
60 1910 1048 2265 0009 8000 0002 
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5. Cennik wakacyjny: 

- Ceny nie zawierają wyżywienia podczas pobytu dziecka w przedszkolu - 

opłata za posiłki 16zł/dzień. 

- Rozliczamy się miesięcznie ale jest możliwość pobytu dziecka tygodniami 

i płacimy za określone tygodnie np. tylko przez pierwsze 2 tyg. lub w 1 i 3 

tyg. danego miesiąca z pominięciem 2 tyg. 

- Przy deklaracji Rodziców o obecności Dziecka  w danym tygodniu nie ma 

możliwości zwrotów za niewykorzystane dni.  

- Tydzień pobytu dziecka wynosi 330 zł + wyżywienie. 

- Od 3 tyg. ciągłego pobytu dziecka w przedszkolu 10% zniżki (tydzień 

kosztuje wtedy 300 zł + wyżywienie). 

 

 

Opłata miesięczna wakacyjna obowiązująca w miesiącach lipcu i sierpniu przy 

zadeklarowanej nieobecności dziecka przez cały miesiąc wynosi 300zł dla dzieci 

kontynuujących przedszkole od września. 

 

Opłaty należy wnosić z góry do 10 dnia każdego bieżącego miesiąca na 

podstawie rozliczenia przekazanego elektronicznie przez Dyrektora przedszkola 

na rachunek bankowy:  

Przedszkole Niepubliczne Echa Leśne ul. Janowskiego 50: 

60 1910 1048 2265 0009 8000 0002 

 

 


