
        

                            
 

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 

W OKRESIE 01.06-31.12.2019 ROKU 
 

Dla MIESZKAŃCÓW Gminy Dobroń 

1. Czesne* – 930,00 zł/ miesiąc 

2. Opłata za zajęcia dodatkowe** – 100 zł/ miesiąc 

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

 

* Kwota czesnego pobytu dziecka w Żłobku uwzględnia kwotę dofinansowania z Programu MALUCH PLUS.  

Po dokonaniu płatności przez Rodzica, zostanie dokonany zwrot kwoty dofinansowania (100,00 zł/miesiąc)  

przelewem na rachunek bankowy Rodzica. 

Kwota czesnego została obniżona o wysokość dotacji celowej z Gminy Dobroń. 

 

Dla osób spoza Gminy Dobroń  

1. Czesne*** – 1.150,00 zł/ miesiąc 

2. Opłata za zajęcia dodatkowe** – 100 zł/ miesiąc 

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

 

*** Kwota czesnego pobytu dziecka w Żłobku uwzględnia kwotę dofinansowania z Programu MALUCH PLUS.  

Po dokonaniu płatności przez Rodzica, zostanie dokonany zwrot kwoty dofinansowania (100,00 zł/miesiąc)  

przelewem na rachunek bankowy Rodzica. 

_______________________________________________________________________ 

W ramach czesnego pokryte są koszty: 

• opieki nad dzieckiem do 10 godzin dziennie 

• wyżywienia – 4 posiłki dziennie 

• ubezpieczenie dziecka 

  

**Zajęcia dodatkowe w żłobku obejmują: 

• zajęcia sensoryczne – 2 x w miesiącu 30 minut 

• dogoterapia – 2 x w miesiącu 30 minut 

• rytmika – 1 x w tygodniu 30 minut 

• logopedia – 2 x w miesiącu 30 minut 

• język angielski – 1 x w tygodniu  30 minut 

 

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 17.30 wymaga wcześniejszego uzgodnienia! 


