
STAWKA DZIENNA ŻYWIENIOWA 

W SAMORZĄDOWYM PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 

W PORAJU LEŚNE SKRZATY - wynosi 5 zł. 
 

I. Godzina 9:00   ŚNIADANIE –1,00 zł. 

II. Godzina 10:30 II ŚNIADANIE – 0,50 zł.  

III. Godzina 12:00 OBIAD –2,50 zł. 

IV. Godzina 13:45 PODWIECZOREK –1,00 zł. 

 
Rodzice mają możliwość korzystania z następujących propozycji: 

 
- śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek – 5 zł. koszt dzienny 

- śniadanie, II śniadanie, obiad – 4 zł. koszt dzienny 

- II śniadanie, obiad, podwieczorek – 4 zł. koszt dzienny 

- obiad, podwieczorek – 3,5 zł koszt dzienny 

- obiad – 2,5 zł. koszt dzienny 

 

Rodzic płaci tylko za dni w których dziecko korzystało z wyżywienia,  

wszystkie dni w których dziecko jest nieobecne nie naliczana  

jest opłata za żywienie. 

 

 

MIESIĄC 

 

DNI ROBOCZE 

 

OPŁATY 

 

WRZESIEŃ 

 

20 

śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek – 100 zł 

śniadanie, II śniadanie, obiad – 80 zł 

II śniadanie, obiad, podwieczorek – 80 zł 

obiad, podwieczorek - 70 zł 

obiad – 50 zł 

 

PAŹDZIERNIK 

 

23 

śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek – 115 zł 

śniadanie, II śniadanie, obiad – 92 zł 

II śniadanie, obiad, podwieczorek – 92 zł 

obiad, podwieczorek – 80,50 zł 

obiad – 57,50 zł 

 

LISTOPAD 

 

19 

śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek – 95 zł 

śniadanie, II śniadanie, obiad – 76 zł 

II śniadanie, obiad, podwieczorek – 76  zł 

obiad, podwieczorek – 66,50 zł 

obiad – 47,50 zł 

 

GRUDZIEŃ 

 

20 

śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek – 100 zł 

śniadanie, II śniadanie, obiad – 80 zł 

II śniadanie, obiad, podwieczorek – 80 zł 

obiad, podwieczorek - 70 zł 

obiad – 50 zł 



 

STYCZEŃ 

 

20 

śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek – 100 zł 

śniadanie, II śniadanie, obiad – 80 zł 

II śniadanie, obiad, podwieczorek – 80 zł 

obiad, podwieczorek - 70 zł 

obiad – 50 zł 

 

LUTY 

 

20 

śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek – 100 zł 

śniadanie, II śniadanie, obiad – 80 zł 

II śniadanie, obiad, podwieczorek – 80 zł 

obiad, podwieczorek - 70 zł 

obiad – 50 zł 

 

MARZEC 

 

21 

śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek – 105 zł 

śniadanie, II śniadanie, obiad – 84 zł 

II śniadanie, obiad, podwieczorek – 84 zł 

obiad, podwieczorek – 73,50 zł 

obiad – 52,50 zł 

 

KWIECIEŃ 

 

21 

śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek – 105 zł 

śniadanie, II śniadanie, obiad – 84 zł 

II śniadanie, obiad, podwieczorek – 84 zł 

obiad, podwieczorek – 73,50 zł 

obiad – 52,50 zł 

 

MAJ 

 

21 

śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek – 105 zł 

śniadanie, II śniadanie, obiad – 84 zł 

II śniadanie, obiad, podwieczorek – 84 zł 

obiad, podwieczorek – 73,50 zł 

obiad – 52,50 zł 

 

CZERWIEC 

 

20 

śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek – 100 zł 

śniadanie, II śniadanie, obiad – 80 zł 

II śniadanie, obiad, podwieczorek – 80 zł 

obiad, podwieczorek - 70 zł 

obiad – 50 z 

 

Pobyt dziecka w ramach realizacji podstawy programowej w godzinach 8:00-13:00 jest BEZPŁATNY.                           

Opłaty za dodatkową godzinę wynoszą 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŁATNOŚCI           

                                                                                                                                        

6:30-8:00 

Godziny płatne  

każda rozpoczęta godzina  

1 zł     

8.00 – 13.00 

Godziny bezpłatne  

czas realizacji podstawy programowej 

13.00 – 16.30 

Godziny płatne każda rozpoczęta godzina 1 zł 

 

 

 

WSZYSTKIE PŁATNOŚCI NALEŻY REGULOWAĆ W TERMINIE                         

DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA 

ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ CYWILNO-PRAWNĄ 

    


