Opłata za miesięczny pobyt dziecka korzystającego z usług żłobka jest stała.
Całkowity koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi 1270,00 zł miesięcznie. W skład tej kwoty
wchodzą:
1. 1050,00 zł – opłata stała za opiekę, finansowana przez rodzica/opiekuna prawnego,
2. 220,00 zł – opłata stała za wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
finansowana przez rodzica/opiekuna prawnego.
W okresie od 01.01.2018 do 31.08.2019 r. rodzicom/opiekunom prawnym którzy w składanych, na
podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
zgłoszeniach identyfikacyjnych aktualnych wg stanu na dzień 31.12.2017 roku lub na dzień
zapisania dziecka do żłobka wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań
przysługuje dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania w wysokości 600,00 zł .
Wymagany załącznik do umowy: kserokopia pierwszej strony zeznania rocznego obojga rodziców:
w okresie od stycznia 2018 roku do maja 2018 roku zeznanie roczne za rok 2016; w okresie od
czerwca 2018 roku do grudzień 2018 roku zeznanie roczne za rok 2017.
Za osoby samotnie wychowujące dziecko będą uznawane tylko te, które w zeznaniu rocznym
wskazały/wskażą, że rozliczają podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących
dzieci (wytyczne otwartego konkursu ofert nr 2/2018 z dnia 9.11.2017 roku).
Dopuszcza się możliwość przyjęcia do żłobka dziecka, którego rodzic/rodzice/opiekun/opiekunowie
prawni są osobami bezrobotnymi.
W powyższym przypadku dofinansowanie z Miasta Poznania będzie przysługiwało przez 3 miesiące
od daty podpisania umowy, które rodzic/rodzice/opiekun/opiekunowie prawni przeznaczy na
aktywne poszukiwanie pracy. Zapis nie dotyczy rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów prawnych,
którzy opiekują się dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością oraz rodzin wielodzietnych (rodzina
wielodzietna to rodzina zamieszkała na terenie miasta Poznania, mająca na utrzymaniu, co
najmniej troje dzieci do ukończenia 18 roku życia a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do
ukończenia 25 roku życia)

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje obniżenie
stałej opłaty, o kwotę 150,00 zł miesięcznie z tytułu pozyskania wsparcia finansowego przez
Fundację Familijny Poznań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2018.

