
 
 

Cennik usług opiekuńczych dzieci do lat 3 PEŁNA OPIEKA 

                            Żłobek „Radosne Słoneczko” 

                      36-043 Sołonka 23 

Cennik zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Solanka  w dniu 22.11.2022 

 Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Cennik jest integralną częścią umowy na świadczenie usług opiekuńczych dzieci do lat 3 

obejmuje: 

 

1. Opłata jednorazowa – wpisowe - 400 zł 

 

Objaśnienia: opłata jednorazowa - rekrutacyjna płatna jest w momencie podpisania 

umowy na świadczenie usług opiekuńczych na konto wskazane w umowie. 

Uiszczenie opłaty gwarantuje miejsce w żłobku. W przypadku rezygnacji z usług i 

rozwiązania umowy o świadczenie usług opłata nie jest zwracana. W tytule przelewu 

należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę żłobka. 

 

2. Opłata miesięczna – czesne – 1200 zł 

 

Objaśnienia: opłata miesięczna -czesne płatna jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca 

na konto wskazane w umowie na świadczenie usług opiekuńczych. W tytule 

przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, nazwę żłobka, miesiąc za który 

dokonywana jest opłata. W przypadku podpisania umowy w trakcie trwania miesiąca, 

pierwsza opłata miesięczna naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni 

kalendarzowych do końca danego miesiąca np. 15/30 (liczba dni kalendarzowych 

w miesiącu) *czesne. W przypadku rezygnacji lub rozwiązania umowy o świadczenie 

usług w trakcie trwania miesiąca, opłata miesięczna nie jest rozliczana 

proporcjonalnie i nie jest zwracana. Opłata miesięczna - czesne nie jest rozliczana 

proporcjonalnie i nie jest zwracana również w przypadku nieobecności dziecka w 

żłobku. Opłata miesięczna czesne nie uwzględnia opłaty za posiłki oraz zajęcia 

dodatkowe. 

Urząd Gminy Lubenia dofinansowuje pobyt w żłobku dzieci zamieszkałych na 

terenie gminy Lubenia w kwocie 300,00 zł. 

Dla tych dzieci czesne wynosi 900,00 zł. 

 

3. Opłatę za pobyt dziecka powyżej 10 godz. -  40 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę sprawowania opieki przez żłobek. 

 

4. Opłata  za wyżywienie , które zależy od firmy cateringowej – 11 zł/ za dzień 

 i obejmuje: śniadanie, drugie śniadanie , zupę i drugie danie , 

podwieczorek. 

 

Płatne do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, na numer konta bankowego: 

05 9161 0001 0004 5203 2000 0040 z dopiskiem „imię i nazwisko dziecka- 

czesne/wyżywienie,  miesiąc za który dokonywana jest opłata.” 


