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ŻŁOBEK  
„AKADEMIA MALUSZKA W DOBRONIU” 

95-082 Dobroń, ul. Podleśna 1 
TEL. 791 152 177 

e-mail: akademiamaluszka.dobron@gmail.com 
www.tie.com.pl 

 

CENNIK OPŁAT ZA POBYT DZIECKA 
W ŻŁOBKU AKADEMIA MALUSZKA W DOBRONIU 

Od 01.05.2022 
 
 

1. Dla MIESZKAŃCÓW Gminy Dobroń: czesne 1.380 zł/miesiąc (Kwota czesnego została obniżona o 

wysokość dotacji celowej z Gminy Dobroń.) 

2. Dla osób spoza Gminy Dobroń: czesne 1.600 zł/miesiąc 

3. Opłata wpisowa – 350 zł (Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana w momencie 

zakwalifikowania dziecka do żłobka – gwarantująca miejsce w żłobku, zawierająca koszty ubezpieczenia 

NNW w danym roku oraz koszty wyposażenia.) 

4. Opłata za pobyt dziecka powyżej 10 godzin – 50 zł/ każda kolejna rozpoczęta godzina  

 

W ramach czesnego pokryte są koszty: 

- opieki nad dzieckiem do 10 godzin dziennie 

- wyżywienia – 4 posiłki dziennie 

- programu dydaktyczno-wychowawczego 

 

* Od 1 stycznia 2022 roku Rodzic/Opiekun prawny ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie obniżenia 

opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki w ramach Polskiego Ładu. Wysokość dofinansowania to co 

do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku rozumie się 

miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek.  Żłobek w momencie 

otrzymania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie dokonywał na rzecz Rodzica zwrotu kwoty 

dofinansowania za każdy poprzedni miesiąc przelewem na rachunek bankowy Rodzica/Opiekuna prawnego. 

 

** W przypadku uzyskania dofinansowania z Programu MALUCH PLUS w 2022 r. do obowiązujących umów  

o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych, zostanie podpisany z Rodzicem/opiekunem prawnym 

aneks uwzględniający wartość przyznanego dofinansowania, który może wpłynąć na  wysokość opłaty 

miesięcznej za pobyt dziecka w Żłobku. 

 

Opłat za żłobek należy dokonywać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wyłącznie na konto bankowe  

40 1240 1545 1111 0010 7294 1727 Bank Pekao S.A. V Oddział w Łodzi,  z tytułem przelewu: Żłobek Dobroń,  

imię i nazwisko dziecka, czesne za miesiąc ___ 

UWAGA! Pobyt dziecka żłobku po godzinie 17.00 wymaga wcześniejszego uzgodnienia! 


