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CENNIK OPŁAT 
 

3 godzinna sobotnia sesja przedszkolna – £21 (£7/h) – 2gie dziecko £12 (£4/h) 
4 godzinna sobotnia sesja zerówki - £25 (£6.25/h) – 2gie dziecko £16 (£4/h) 
 
Opłata wpisowa (administracyjna) £30 
Obowiązuje system opłaty miesięcznej. 
 
Opłaty miesięczne oraz terminarz opłat na rok szkolny 2019-2020: 
    

MIESIĄC ILOŚĆ  
ZAJĘĆ  

PRZEDSZKOLE (3h) ZERÓWKA (4h) 

1-sze dziecko 2-gie dziecko 1-sze dziecko 2-gie dziecko 

Wrzesień 2019 4 £84 £48 £100 £64 

Pażdziernik 2019 4 £84 £48 £100 £64 

Listopad 2019 5 £105 £60 £125 £80 

Grudzień 2019 3 £63 £36 £75 £48 

Styczeń 2020 4 £84 £48 £100 £64 

Luty 2020 5 £105 £60 £125 £80 

Marzec 2020 4 £84 £48 £100 £64 

Kwiecień 2020 3 £63 £36 £75 £48 

Maj 2020 5 £105 £60 £125 £80 

Czerwiec 2020 4 £84 £48 £100 £64 

Lipiec 2020 3 £63 £36 £75 £48 

 
Opłatę za miesiąc z góry należy uiścić zgodnie z terminem. 
Za opóźnienie w opłacie powyżej 7 dni naliczana jest opłata administracyjna wysokosci £10. 

Akceptujemy płatnośc przelewem na konto oraz gotówką.  
Account Holder Name: Mrs Katarzyna Sulej 
Account No.: 21393622 
Sort Code: 23 – 05 – 80 
Wpłaty gotówką prosimy składać w pierwszą sobotę miesiąca na początku zajęć u Pana Roberta 
Rakus lub Pani Katarzyny Sulej. 
  
Przerwa wakacyjna od połowy lipca  (zakończenie roku 18/07/2020) i w sierpniu. 
Przedszkole jest nieczynne w Święta Bożego Narodzenia, weekend Sylwestrowy oraz w Wielkanoc. 
 
Przedszkole nie udziela rabatu ani zwrotu opłat w wypadku nieobecności dziecka z jakiegokolwiek 

powodu.  

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa dziecka w zajęciac rodziców obowiązuje miesięczne 

wypowiedzenie, które należy złożyć pisemnie, łącznie z  opłatą za 4 tygodnie z góry.  

Zniżka dla rodzin wielodzietnych:  
40% drugie dziecko ; 50% trzecie dziecko; (przy większej ilości dzieci ceny do negocjacji). 
W wypadku gdy pociecha nie ukończyła jeszcze 3-go roku życia, zachęcamy do umieszczenia jej na 
liście oczekujących, aby zapewnić miejsce w przedszkolu, z chwilą ukończenia wymaganego wieku. 
 

W przypadku, gdy dziecko ma ukończone 3 lata i zdecydują się Państwo na zapisanie go do 
przedszkola, należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i dostarczyć go do nas wraz z opłatą wpisową w 
wysokości £30 i opłatą za pierwszy miesiąc zajeć. 


