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CENNIK ZA ŚWIADCZENIE USŁUG  

W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU WESOŁE WILCZKI W POZNANIU 

 
Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 1 marca 2021 roku  

 

Cennik stanowi pakiet usług podstawowych. Oferujemy również Pakiety indywidualne, dostosowane do 

potrzeb Rodziców. Każdorazowo pakiety indywidualne ustalane są z Dyrekcją placówki. Dostępność 

pakietów indywidualnych uzależniona jest od liczby dostępnych miejsc oraz Planu dnia placówki. 

 

Nr 

Pakietu 
Rodzaj Pakietu Cena 

Opłata 

wpisowa * 

Informacje 

dodatkowe 

1 Miesięczny (Całodzienny) 

(6:30 – 17:00) 

1255 zł/m-c 620 zł  Umowa zawierana na 

czas nieokreślony 

2 Miesięczny (Poranny) 

(6:30 – 11:00) 

1080 zł/m-c - Umowa zawierana na 

okres 1 m-ca 

3 Dzienny - 15 dni 

(6:30 – 17:00) 

1200 zł/m-c - Umowa zawierana na  

okres 1 m-ca 

4 Dzienny - 10 dni 

(6:30 – 17:00) 

850 zł/m-c - Umowa zawierana na  

okres 1 m-ca 

5 Dzienny - 5 dni 

(6:30 – 17:00) 

550 zł/m-c - Umowa zawierana na  

okres 1 m-ca 

6 Godzinowy - 60h 800 zł/m-c - Umowa zawierana na  

okres 1 m-ca 

Do wykorzystania w 

miesiącu; rozpoczęcie 

opieki nie może 

przypadać na godziny 

odpoczynku dzieci 

(11.00 -13.30) 

7 Godzinowy - 50h 750 zł/m-c - j.w. 

8 Adaptacyjny - 10h 

Pakiet sprzedawany jest 

tylko w połączeniu z 

pakietem nr 1 

350 zł/m-c - Do wykorzystania w 

wybranym tygodniu; 

rozpoczęcie opieki nie 

może przypadać na 

godziny odpoczynku 

dzieci (11.00 -13.30) 

 

* opłata wpisowa pobierana jednorazowo przy zawarciu umowy 

 

Stawka żywieniowa 14 PLN/dzień - płatna z góry za ilość dni roboczych w danym miesiącu 

 

 

 
 

 

 

http://www.wesolewilczki.pl/


  Niepubliczny Żłobek Wesołe Wilczki 

  Centrum Edukacji i Rozwoju 

61-623 Poznań 

  ul. Wilczak 20 F 

tel. 603-851-266 

www.wesolewilczki.pl 

kontakt@wesolewilczki.pl 

 

 

Dla Państwa komfortu obowiązywanie ofert opieki w pakietach: Całodziennym, Porannym, Dziennym, 

Godzinowym trwa w okresie miesiąca kalendarzowego. Dzięki temu możliwa jest zamiana wybranego 

pakietu na inny, lepiej dostosowany do Państwa potrzeb. Kontynuację lub zmianę pakietu należy ustalić z 

Dyrekcją placówki w ostatnim tygodniu przed końcem miesiąca. 

 

 

Opłaty za Pakiet Całodzienny, którego rozpoczęcie następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego w wyniku 

zmiany z Pakietu Adaptacyjnego, pobierane są w wysokości proporcjonalnej do liczby dni opieki w miesiącu 

rozpoczęcia.  

 

 

Opłaty za Pakiet Całodzienny lub Poranny, którego rozpoczęcie następuje w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, pobierane są w wysokości proporcjonalnej do liczby dni opieki w miesiącu rozpoczęcia w 

przypadku kontynuacji tych pakietów w kolejnych miesiącach.  

 

 

Pakiety: Całodzienny, Poranny, Dzienny, Godzinowy dostępne są w zależności od liczby miejsc objętych 

Pakietem Całodziennym i całkowitej liczby miejsc w placówce.  

 

 

 

Opłaty poza standardowymi godzinami pracy placówki (6.30 – 17.00) 

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem poza godzinami pracy Żłobka - 50 zł  

 

 

 

 
Czesne opłacane z góry przelewem na wskazane konto Żłobka do 5 dnia każdego miesiąca. 

Wpisowe opłacane jednorazowo przelewem na wskazane konto Żłobka w ciągu 5 dni od podpisania umowy. 
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