ЦЕНОВА ЛИСТА за 2019/2020 учебна година

Mесечна такса детска градина – 400 лв. за периода от 01.09.2019 г. до 31.05.2020 г.
(пакет грижа, обучение) за едно дете. При две деца от семейство, цената за двете е в размер на 600
лв.
Mесечна такса детска ясла – 370 лв. за периода от 01.09.2019 г. до 31.05.2020 г. (пакет
грижа, обучение) за едно дете. При две деца от семейство, цената за двете е в размер на 540 лв.
Такса обучение ½ ден (до обяд) детска градина– 270 лв.
Такса обучение ½ ден (до обяд) детска ясла – 270 лв.
Такса за храна – 5,50 лв/на присъствен ден – Храната се поръчва и спира от предния работен
ден.
Еднократна такса за индивидуален комплект учебни помагала и материали по основните
направления, изкуства, музика, електронни уроци, застраховка:
Детска ясла – 30 лв.
Детска градина –90 лв.
Предучилищнa групa – 60 лв. /Ползва се субсидия от МОН за учебни помагала/
Tакса за 1 ден – 30 лв. (пакет грижа, обучение, храна).
Tакса за ½ ден – 22 лв. (пакет с включени закуска, плодове, обяд и обучение)
Почасово – 7 лв./час.
Такса за допълнителни занимания (по желание на родителите) – спорт 2 пъти седмично
(предлагаме: айкидо, плуване, футбол); танци, английски език, лагери, екскурзии, куклен театър,
съботни дейности и др. (договарят се).
Такса за индивидуални занимания (по желание на родителите) – логопед, психолог и др.
специалисти се договарят със специалиста.
Таксата за месеците юни, юли и август се заплаща според нуждите на родителите, т.е. според
броя посещения на детето по установената дневна такса от 30лв./22 лв. или месечна такса в
размер на 400 лв/370 лв, като това се уточнява предварително в предхождащия месец!
Такса за гледане на децата извън работно време, събота, неделя и нощуване (по желание на
родителите) - с допълнителна уговорка и договаряне на цена.
Депозит за запазване на място при записване на дете – 100 лв., който се приспада от последната
такса, при спазване на определеното в договора предизвестие. Депозитът не се връща, когато не е
дадено предизвестие от родителите за отписване.
Такса за допълнителен престой на детето след 18.00 часа, поради закъснение на родителя или
при уговорка за допълнително гледане - 7.00 лв. за всеки започващ ½ час след 18.00 часа.
Управител: Снежана Казакова

