
 

 

Niepubliczne Przedszkole nr 17 Smerfusie, ulica Szpitalna 5, 05 – 270 Marki                                                                 
Niepubliczny Żłobek nr 6 Smerfusie, ulica Szpitalna 5D, 05 – 270 Marki                              

ZAŁĄCZNIK NR1  
ZASADY POBYTU DZIECKA 

1. Dziecko w placówkach ma zagwarantowaną opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach:  

• Żłobek Smerfusie: 06.30 – 17.30 
• Przedszkole Smerfusie: 06.30 – 18.00 

2. Niepubliczny Żłobek Smerfusie działa na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz. 235) 

3. O przyjęcie do Niepublicznego Żłobka Smerfusie ubiegać się mogą Rodzice dzieci od lat 1 do 2.5  
4. O przyjęcie do Niepublicznego Przedszkola Smerfusie ubiegać się mogą Rodzice dzieci od lat 2.5. 
5. Po wcześniejszym uzgodnieniu oraz na życzenie Rodziców, za pisemną ich zgodą, możliwy jest również 

odwóz dziecka do domu. 
6. Pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka i Przedszkola Smerfusie, mają dzieci posiadające aktualną kartę 

szczepień. 
 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola/żłobka 
 w danym dniu jest Jego dobry stan zdrowia.  

 
WYŻYWIENIE: 

• Prawidłowe żywienie dziecka w okresie przedszkolnym/żłobkowym to jeden z najważniejszych czynników 
gwarantujących zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny, oraz umysłowy dzieci, dlatego też zapewniamy 
naszym Smerfom pięć pełnowartościowych posiłków przygotowanych we własnej kuchni, lub przez 
zaprzyjaźnioną firmę cateringową: śniadanie, II śniadanie, zupka, II danie, podwieczorek. 

• Dbamy by dieta naszych przedszkolaków była urozmaicona pod względem potraw jak i ich sposobów 
przygotowania. 

• Posiłki przygotowywane są przez doświadczonych kucharzy i dostosowane do wieku dzieci. 
• Staramy się również sprostać zadaniom związanym z dietą dzieci alergicznych. 
• Jadłospis jest ogólnodostępny, wywieszony na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu/Żłobku 
• Do placówki można przynosić potrawy w słoiczkach, ale nie mogą to być potrawy przygotowane 

samodzielnie w domu przez mamę i przyniesione do przedszkola 
• W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość podjęcia współpracy z firmą cateringową posiadającą 

uprawnienia do żywienia dzieci od pierwszego roku życia oraz nadzór odpowiednich służb. 
 

 
OPŁATY: 

 
Rodzice dziecka uczęszczającego do Żłobka Smerfusie mogą ubiegać się o tak zwany „Marecki Bon Żłobkowy” jeśli 

spełniają wymogi zawarte w uchwale Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2018 roku. 
 

UWAGA! 
 

1. W momencie ukończenia przez podopiecznego Żłobka Smerfusie 2.5 roku, za zgodą Rodzica, na 
podstawie pisemnej umowy, dziecko zostaje przyjęte do Niepublicznego Przedszkola Smerfusie do grupy 
przedszkolnej i zgłoszone do Urzędu Miasta Marki jako przedszkolak  
(wówczas nie przysługuje dofinansowanie w postaci „Mareckiego Bonu Żłobkowego”) 

2. Złamanie powyższych warunków będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy przez przedszkole/żłobek 



 

 

 
 
Czesne za miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu/żłobku wynosi: 
 

• 1050 zł (tysiąc pięćdziesiąt złotych), dzieci od 1 do 2.5lat (od stycznia 2020 roku 1100zł) 
• 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych), dzieci od 2.5 lat  

 
Czesne obejmuje opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu/żłobku wraz z wyżywieniem i finansowaniem zajęć 

dodatkowych: 
 

 
Żłobek: 

1. zajęcia ogólnorozwojowe (rozwój mowy, koordynacji wzrokowo – ruchowej) 
2. zajęcia ruchowe (stymulowanie zmysłów równowagi, wzroku, słuchu i dotyku) 
3. zajęcia plastyczne (stymulowanie zdolności manualnych, usprawnianie pracy rąk) 
4. zajęcia umuzykalniające (kształcenie poczucia rytmu) 
5. odpieluchowywanie 
6. zajęcia relaksacyjno-wyciszające 
7. zabawy na świeżym powietrzu  
8. nauka samodzielnego jedzenia  

 
 

Przedszkole: 
 

1. zajęcia dydaktyczne (realizacja podstawy programowej) 
2. zajęcia ogólnorozwojowe  
3. zajęcia logopedyczne 
4. zajęcia ruchowe 
5. gimnastyka ogólnorozwojowa 
6. warsztaty plastyczne 
7. warsztaty kulinarne 
8. rytmika 
9. język angielski 
10. grupowe zajęcia z psychologiem 
11. utrwalanie nawyków higienicznych 
12. zajęcia relaksacyjno-wyciszające 
13. zabawy na świeżym powietrzu  
14. teatrzyki 
15. zajęcia tematyczne 
16. imprezy okolicznościowe 
17. wycieczki piesze i autokarowe 

 
Dodatkowo: 
 

• 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych), opłata stała w przypadku miesięcznej nieobecności dziecka w wakacje 
(lipiec, sierpień).  
Nieobecność ta powinna zostać zgłoszona do właściciela placówki na piśmie nie później niż do końca 
czerwca br. 

• 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) opłata rezerwacyjna, 
• podręczniki (wrzesień – dzieci od 3 roku życia) 
• składka mikołajkowa (50zł) 
• ubezpieczenie (październik) 
• w przypadku pozostawienia dziecka po godz. 18.00 (Przedszkole) lub 17.30 (Żłobek)za każde 15 minut 

pobierana jest opłata w wysokości 30,00 zł. Kwota ta jest płatna dyżurującej nauczycielce przy odbiorze 
dziecka.  

• Możliwość odwozu dziecka do domu wg indywidualnych ustaleń. 
• organizacja imprezy urodzinowej dziecka 
• opieka domowa „Babcia na telefon...”- szczegółowe informacje  pod nr 507-308-731 

 
 



 

 

Odliczenia za nieobecność dziecka w placówce: 
 

• stawka żywieniowa (10 zł) za nieobecność dziecka w placówce, podlega zwrotowi pod warunkiem zgłoszenia 
jej do godziny 08.00 w pierwszym dniu nieobecności dziecka 

• nieobecność należy zgłaszać poprzez SMS               
• w treści sms-a należy wpisać imię i nazwisko dziecka, dokładny termin nieobecności, oraz powód w 

przypadku choroby zakaźnej 
• stawka żywieniowa za nieobecność dziecka w przedszkolu/żłobku zostanie odliczona tylko w przypadku gdy 

zostanie zachowana ciągłość nieobecności co najmniej 5 dni roboczych. 
 
Nie ma odliczeń za pojedyncze nieobecności dziecka w przedszkolu/żłobku.  
 
Wszelkie reklamacje dotyczące odliczeń należy zgłaszać najpóźniej po upływie jednego miesiąca 
rozliczeniowego.  
 
Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czesnego w trakcie trwania roku.  
 
Opłata za pobyt dziecka jest jednakowa w każdym miesiącu działalności, niezależnie od przerwy 
świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów” (kalendarz roku 
przedszkolnego) 
 
Przedszkole/Żłobek zastrzega sobie prawo do przerwy wakacyjnej przez okres dwóch tygodni w 
okresie od 01 lipca do 31 sierpnia. Termin przerwy wakacyjnej zostanie wywieszony na tablicy 
ogłoszeń najpóźniej do końca grudnia br. 
 
Przedszkole/Żłobek zastrzega sobie prawo do zamknięcia placówki w tzw. „długie weekendy” kiedy to 
na dyżur przedszkola/żłobka zgłosi się mniej niż 15 dzieci z całej placówki. Listy chętnych na dyżur 
podczas wyżej wymienionych dni prowadzić będą wychowawcy w poszczególnych grupach. 
 

 
 

WYPRAWKA MAŁEGO SMERFA: 
Dzieci od lat 1 do 3 

• pieluszki 
• chusteczki mokre 
• maść na odparzenia (np. linomag, sudocrem) 
• kocyk, poduszeczka, ulubiony pluszak 
• smoczek w pojemniczku 
• szczotka do zębów, pasta, kubeczek 
• kapciuszki 
• ubranko zapasowe, odpowiednie do panującej pory roku 
• butelka do picia – codziennie zabierana przez Rodzica z placówki i przynoszona następnego dnia. Za higienę 

butelki odpowiadają Rodzice.  
dzieci od lat 3 

• kocyk, poduszeczka, ulubiony pluszak 
• szczoteczka do zębów, pasta, kubeczek 
• ręcznik w formacie A4 
• kapciuszki 
• ubranie zapasowe dostosowane do pory roku, zawieszone w szatni w worku 
• strój na gimnastykę ogólnorozwojową, zawieszony w osobnym worku w szatni 

 
 

ADAPTACJA: 
Do dyspozycji mają Państwo pięć bezpłatnych godzin adaptacyjnych. Przebieg adaptacji dostosowywany jest 

indywidualnie do potrzeb dzieci.  
 
 



 

 

 
 

 


