Wakacje z Misiem Uszatkiem 2022

SŁUPCA

Rodzice zaczynają już planować urlopy i my również.
Mamy dla Państwa przygotowaną ofertę wakacyjną, aby po urlopie lub przed mogli
Państwo zapewnić opiekę swoim dzieciom.
Przedszkole nasze pozostaje do dyspozycji dzieci w okresie:
•

01.07.2022– 12.08.2022

•

16- 31.08.2022 PRZEDSZKOLE NIECZYNNE

Zajęcia wakacyjne są przeznaczone dla dzieci które uczęszczają do naszego przedszkola a także dla tych,
które dopiero będą przedszkolakami oraz dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (kl. I-II) lub uczęszczających do innych przedszkoli.
Zapisując dziecko na zajęcia, możecie Państwo spokojnie pracować, a dziecko miło spędzi czas.
Z zajęć można korzystać w różnych wariantach, zgodnie z Państwa potrzebami. Można wybrać wariant
miesięczny lub tygodniowy.
W czasie wakacyjnego pobytu w przedszkolu w ramach opłaty dziecko otrzyma 3 posiłki (śniadanie, obiad,
podwieczorek). Zapewniamy wszystkie materiały plastyczne potrzebne do zajęć. Dodatkowo płatne mogą
być organizowane wycieczki, wyjazdy, wyjścia do kina i itp. Zajęcia mają charakter edukacyjny w atmosferze zabawy, radości i zadowolenia.
Pobyt dziecka może być w godzinach dla Państwa najdogodniejszych, a my pozostajemy do dyspozycji
Dzieci i Państwa od 6/30 do 16/30 każdego dnia.

Warianty pobytu w
przedszkolu

Opłata

Czas trwania

Wariant I

520,00 zł

Cały miesiąc lipiec 3 posiłki, pobyt całodzienny

Wariant II

160,00 zł

1 tydzień lub 5 kolejnych dni; 3 posiłki

Wariant III

380,00 zł

Cały miesiąc lipiec: do godz. 12/30; 2 posiłki

Wariant IV

120,00 zł

1 tydzień do godz. 12/30; 2 posiłki

200,00 zł

1 tydzień lub 5 kolejnych dni, pobyt całodzienny, 3 posiłki

Wariant V (dotyczy dzieci z poza

przedszkola, niebędących naszymi absolwentami, ani przyszłymi przedszkolakami)

Warianty I - IV dotyczą naszych aktualnych przedszkolaków, przyszłych przedszkolaków - którzy będą z nami od 1
września 2022 oraz naszych absolwentów.
Wariant V - dotyczy dzieci niezwiązanych z naszą placówką.

Zainteresowane osoby prosimy, aby pobrać kartę zgłoszenia z naszej strony:
•
www.misuszatekslupca.pl
•
osobiście w sekretariacie przedszkola
Karty zgłoszenia prosimy złożyć w przedszkolu do 17.VI.2022r. (ważne ze względów organizacyjnych). W sytuacjach losowych można dziecko zgłosić w każdej chwili, po uprzednim uzyskaniu informacji o wolnych miejscach.

