
Załącznik nr nr 15
do Zarządzenia nr 1/2014

p.o.Dyrektora Żłobka Miejskiego 
z dnia 03.01.2014

Zasady odpłatności
za pobyt dziecka

w Żłobku Miejskim 
„ Reksio”

opracowane na podstawie Uchwały nr 93/VIII/2011Rady Miasta  Częstochowy z dnia 26 
maja 2011 r. oraz Ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
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Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „ Reksio” i Filii Żłobka jest 
ustalana na podstawie dokumentów dostarczonych przez rodziców lub opiekunów 
prawnych dzieci zgłoszonych do przyjęcia.

Da Żłobka przyjmowane są dzieci tylko z terenu miasta Częstochowy, rodziców 
pracujących lub uczących się w systemie dziennym.

Dokumenty potrzebne do ustalenia wysokości opłaty stałej:
-     zaświadczenie z zakładów pracy rodziców o średnich dochodach netto z ostatnich 
3 miesięcy przed przyjęciem dziecka do żłobka, gdy rodzice pracują więcej niż 3 
miesiące
-     zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedni – jeśli 
rodzice prowadzą działalność gospodarczą
-    rodzic samotnie wychowujący dziecko – zaświadczenie o średnich dochodach 
netto z ostatnich 3 miesięcy oraz wyrok o alimentach lub zaświadczenie z MOPS o 
pobieranych zasiłkach
-    rodzice dziecka uczący się w systemie dziennym – średnie dochody netto z 3 
miesięcy rodziców ich utrzymujących
-    w przypadku konkubentów – zaświadczenie o średnim dochodzie netto z ostatnich 
3 miesięcy i oświadczenie, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
Dotyczy osób wspólnie zamieszkujących 
-    rodzice nie pracujący , a podejmujący pracę – zaświadczenie z zakładu pracy, że 
podejmują pracę i wówczas płacą maksymalną stawkę , a po pierwszym miesiącu 
pracy dostarczają zaświadczenie o dochodzie netto – stawka zostanie przeliczona od 
następnego miesiąca uczęszczania dziecka do żłobka
– w przypadku renty – zaświadczenie z ZUS o wysokości pobieranej renty

Ustala się opłatę dodatkową za pobyt dziecka ponad 10 godzinny dzienny wymiar 
opieki nad dzieckiem w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka wynosi 8 zł
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Miesięczna opłata za pobyt dziecka wynosi:

lp dochód netto na członka rodziny w zł Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w zł

1 do 700,00 140,00
2 od 700,01     - 1000,00 170,00
3 od 1000,01   - 1300,00 200,00
4 Od 1300,01  - 1600,00 300,00
5 ponad 1600,00 400,00

Ustalone zostały również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty 
stałej:
– 50% za drugie dziecko uczęszczające do tego samego żłobka
– całkowitemu zwolnieniu podlega trzecie i każde następne dziecko w rodzinie

uczęszczające do tego samego żłobka


