Informácie pre rodičov Súkromných detských jaslí
Telefónne čísla:
jasle 052 776 59 75, Radoslava Slavkovská 0904 686 253
Máme otvorené od 6,30 hod. do 16,15 hod.
Mesačný poplatok za pobyt vo výške 280,-€ (celodenný), 220,-€ (poldenný) sa uhrádza bankovým prevodom, vždy mesiac
vopred do 25. na číslo účtu
IBAN SK94 7500 0000 0040 0798 1997, VS: mesiac, rok, do poznámky pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko dieťaťa.
Mesačný poplatok za stravu vo výške 2,70€/deň sa uhrádza mesiac pozadu v hotovosti v jasliach.
Prosíme rodičov, aby priniesli:






celé balenie hygienických vreckoviek,
ak dieťa používa ešte plienky cez deň alebo na spanie - plienky, vlhčené utierky a v prípade potreby krém a púder,
ortopedické prezuvky s menom,
náhradné oblečenie do skrinky, 2x v prípade nehody, obliatiu (tričko, spodné prádlo, ponožky, tepláky),
cumlík, obľúbenú hračku pre pohodovejší pobyt v našich jasliach a pokojný spánok.



Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje dieťa v prípade jeho neprítomnosti do 8.00 hod. osobne alebo telefonicky na
tel. č.: 052/776 59 75.
Prosíme rodičov, aby denne oboznámili zdravotnú sestru o zdravotnom stave dieťaťa.
V prípade, že ste podali liek, ste povinní nás o tejto skutočnosti informovať.
V priestoroch šatne prosíme nekonzumujte potraviny.
Vstup do herne a spálne nie je povolený z hygienických dôvodov.






Nájdete nás aj na Facebooku https://www.facebook.com/sdjpoprad/ a tiež na webe www.sukromnejasle.eu
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