PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 81
„BRZOSKWINIOWY RAJ”
15-584 Białystok, ul. Brzoskwiniowa 8
tel. 85 741-93-02, e-mail: ps81@um.bialystok.pl,
www.ps81.bialystok.pl
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:
Godziny pracy przedszkola

6.30 – 17.00

Opłaty za korzystanie z usług
przedszkola

Opłata miesięczna zależy od ilości dni roboczych w miesiącu
np.:
23 dni x 4 zł. dziennie (4 godz. ponad podst. prog.)
19 dni x 4 zł. dziennie (4 godz. ponad podst. prog.)
W przypadku pobierania zasiłku rodzinnego lub Karty Dużej Rodziny można ubiegać się o zniżki
w wysokości 50 % opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola
Opłata za żywienie

za każdy dzień – 5,50 zł/dzień

Numer kont:

Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola:
05 1240 2890 1111 0010 3577 6643
Opłata za żywienie:
47 1240 2890 1111 0010 3577 6760
Opłaty dodatkowe:

Elektroniczna ewidencja czasu pobytu
dziecka w przedszkolu
Wyprawka: grupa: I, II
grupa: III, IV, V, VI, VII
Ubezpieczenie:
Rada Rodziców:
Fundusz zabawkowy:
Opłata na środki higieny: mydło,
ręczniki papierowe do rąk, papier
toaletowy
Dnia adaptacyjne
Należy przynieść:

Do 30 września
Zakaz

koszt zakupu karty – ok. 15 zł
100 zł / rok
120 zł / rok
38 zł / rok
do uzgodnienia na pierwszym zebraniu
50 zł / rok
30 / rok
23 -24 sierpnia w godzinach 9:00 – 11:00
Inne ważne informacje
- kapcie na białej podeszwie (podpisane)
- zapasowe ubranka w podpisanym woreczku
- worek z pościelą i piżamą – wszystko podpisane w worku
z materiału (grupy leżakująca)
- strój gimnastyczny w podpisanym worku z materiału (dotyczy
grupy IV, V, VI, VII)
- serwetki (3 opakowania po 20 szt.)
- naczynia jednorazowe: talerze papierowe (25 szt.), kubeczki
(200 szt.), miseczki (25 szt.), widelce (25szt.), łyżki (25 szt.),
noże (25 szt.)
- ręcznik papierowy (2 rolki)
- chusteczki nawilżane (1 opakowanie)
- chusteczki higieniczne wyciągane z pudełka (100 szt. – 4 op. )
zaświadczenie lekarskie w przypadku dzieci wymagających
diety bezmlecznej
przynoszenia przez dzieci napojów, jedzenia, słodyczy, itp.
(z wyjątkiem urodzin)

Zachęcamy Rodziców do angażowania się w życie przedszkola, liczymy na pomoc w wychowaniu
naszych dzieci i owocną współpracę!

