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Головна > Новини > Скільки коштують приватні дитячі садочки Харкова?

Скільки коштують приватні дитячі садочки Харкова?
 Кожні свідомі батьки з перших днів життя своєї дитини прагнуть створити навколо

неї найкращі умови для гармонійного розвитку. Встановлюються безпечні меблі,
купуються якісні дорогі іграшки, готується максимально корисна їжа. Але рано чи
пізно, практично кожним батькам нашої країни чи то через зайнятість на роботі, чи
просто з метою соціалізації дитини,  доводиться влаштовувати її в дитячий садок.

Переваги приватних дошкільних установ

На сьогоднішній день записатися у приватний дитячий садочок не є великою
проблемою. Їх існує велика кількість. Варто знайти такий, який вас влаштує та
подати до нього документи. Звісно, відправити дитину до такого дошкільного
закладу може обійтися доволі дорого, але зазвичай такі витрати повністю
виправдані, оскільки приватні дитсадки мають ряд очевидних переваг:

Попит на приватні дитсадки постійно зростає, що створює умови для розвитку та
постійного їх вдосконалення. Щоб залучити більшу кількість дітей, власники
намагаються виділити свій заклад серед інших, розширюючи навчальні програми,
додаючи різноманітні курси і навіть створюючи неординарний інтер’єр та екстер’єр
приміщень. Як, наприклад, київський дитячий садок LeapKids, який на сьогоднішній
день вважається одним з самих екологічних та інженерно-прогресивних в Україні.

Але, приймаючи рішення віддати дитину до приватного дитячого садочка,
найголовніше – дізнатися, чи має він ліцензію. Оскільки неліцензовані установи не
несуть жодної відповідальності за життя та здоров’я дітей. До того ж, необхідно,
щоб працівники садочку мали санітарні книги, був висновок санітарно-
епідеміологічної експертизи та установчі документи організації.

Цінова політика приватних дитячих садочків Харкова

Загальна вартість. У Харкові існує близько 30 приватних дитячих садочків.
Більшість закладів для дошкільнят, що працюють на приватній основі, надають
інформацію щодо вартості послуг, винятково в індивідуальному порядку. Це
пояснюється можливістю доволі стрімкої зміни цін навіть посеред навчального
року. Вартість перебування дитини в тому чи іншому приватному садочку Харкова
залежить від запропонованої програми, якості харчування, а також місця
розташування садочка. Якщо це садочки лише повного дня, то, зазвичай, у
загальну вартість входить певна освітня програма, за якою навчаються діти, без
врахування витрат на харчування. В середньому, щомісячні внески становлять
близько 7 тисяч гривень. Так, в місті є три філії садочка «Антошка». Вартість послуг
відрізняється в кожній з філій. Найдешевша ціна послуг – 8000 грн. Щомісячний
внесок у дитячому садочку Montessori&me становить 7200 грн. при перебуванні з
8:40 до 17 години. Якщо необхідно щоб дитина залишалася в садочку на
продовжений день до 18 години, в місяць треба буде заплатити на 1000 грн. більше.
Також тут передбачений одноразовий внесок у розмірі 3000 грн. В садку
«Декарт», що позиціонує себе як елітний дошкільний заклад, освітня програма
коштує 8800 грн. на місяць. Повний день перебування дитини в садочку «Сонечко»
коштує 10 тисяч гривень, сюди входять для старших груп логіко-математичні
заняття за системою Л.Г. Петерсона, розвиток комунікативних навичок, англійська
мова, літературна та театральна творчість, хореографія, жива музика, послуги
психолога та логопеда, а також багато іншого. Дитячий дошкільний заклад
«Лучики» має групи повного та неповного дня. Повний день коштує 7500 грн. на
місяць, а неповний – 7100 грн. на місяць. У цю вартість включена освітня програма,
а також харчування. У закладі Boiko садик, де акцент робиться на інтелектуальний
розвиток дітей, вартість навчальної програми становить 8670 грн. В Аква садочку
Центру сім’ї «Острова», де велика увага приділяється фізичному здоров’ю малюків
та крім звичайних методик, включене ще обов’язкове відвідування басейну та
стоматолога, вартість перебування дитини становить 6600грн. (якщо оплата
внесена до 1 числа наступного місяця) та 6900 грн., якщо оплачено після 1 числа.
Для дітей молодшого віку існує група неповного дня, ціна перебування в якій – від
3900 грн. на місяць. Також в цьому садочку передбачений одноразовий внесок у
розмірі 2000 грн., який включає в себе витрати на страхування дитини (300грн.),
на подарунки до різноманітних свят та інші витрати. Також є можливість провести
адаптацію дитини до перебування у садочку, яка коштує 350 грн. за день, плюс 100
грн. на харчування. Всього в двох кілометрах від Харкова, в селі Чайковка,
знаходиться приватний садочок KidsDream, який пропонує перебування дитини
повний день за 11000 грн. на місяць. При цьому, тут є два варіанти перебування
дитини неповний день: без сну (до 13 години) коштуватиме 5000 грн.; зі сном (до 16
години) – 8500 грн., без урахування витрат на харчування. Тут існує також
адаптаційна група (2 рази на тиждень з 9 до 12 години), яка коштує 2,5тис. грн. Міні-
дитячий садочок «Хогвардс» який працює з 9 до 13 години, коштує 2тис. грн. за 10
днів. Також є можливість відвідати разове заняття, вартістю 250 грн. В садочку
дитина займається розвиваючими та творчими заняттями з курсу дошкільної
підготовки (ліпка, малювання, аплікація, математика тощо). Дитячий садок повного
перебування (10 годин) харківського філіалу навчального центру Теремок-юнион
для дітей, віком від 3 до 7 років, коштує 8100 грн. на місяць, а міні-сад (4 години) –
3950 грн./місяць. Крім того, тут є дитячий садочок неповного тижня (2 дні/
тиждень), вартістю 1680 грн./місяць.

Харчування. Витрати на харчування, зазвичай, не включені до загальної вартості
відвідування садочків, та нараховуються за місяць по факту перебування дитини. У
всіх приватних садочках акцент робиться на здорове харчування та якість
продуктів, з яких готується їжа для малят. Наприклад, в дитячому закладі «Декарт»
на харчування батьки діточок витрачають 225 грн. на день. Це пояснюють
приготуванням виключно якісних дороговартісних екологічних продуктів
найкориснішими методами термічної обробки. Чотириразове харчування в
дитячому садочку Montessori&me коштує 70 грн. на день. В деяких дошкільних
закладах, наприклад садочку «Антошка», вартість харчування обговорюється з
батьками та залежить від кількості прийомів їжі або особливостей індивідуального
харчування дитини. Вартість харчування при відвідуванні повного дня в садочку
KidsDream становить близько 2000 грн. на місяць. А неповного дня до 13 години і
до 16 – 1000 та 1500 грн./день, відповідно. У Boiko садик щоденні витрати на
харчування становлять 181 грн., а в аква садочку «Острова» – 155 грн./день. Тут же
є можливість індивідуального харчування. Якщо воно пов’язане зі станом здоров’я
малюка то необхідно взяти довідку у лікаря і вартість буде такою самою, як і
звичайного. А якщо батьки мають власні особисті погляди та побажання щодо
харчування їх дитини, то за індивідуальний раціон доведеться вносити додаткову
оплату.

Додаткові заняття. У більшості дитячих садків, особливо повного дня, усі
розвиваючі заняття, а також послуги психолога та логопеда, включені до загальної
вартості. Дещо інакша ситуація з міні-садочками та закладами, в яких є можливість
залишати дитину на неповний день. Так, у закладі Хогвартс є велика кількість
різноманітних занять для малюків. Наприклад, йога для дітей від 4-х років, вартість
разового заняття становить 150 грн, а 8 занять йога-бебі – 700грн. Заняття
хореографією, гімнастикою та чірлідінгом коштують так само, як і заняття йогою.
Послуги логопеда та психолога тут теж оплачуються окремо і коштують 200 грн. за
прийом. Заняття з англійської мови проводяться, починаючи від 3-х років. Можуть
бути як групові, так і індивідуальні. Вісім занять в групі коштують 1000 грн.,
індивідуально – 1500 грн. Ціна разового групового заняття становить 150 грн., а
індивідуального – 200 грн. Також тут існують групи раннього розвитку, де
займаються дітки, віком 1,5-2 та 2-3 роки. Абонемент на вісім таких занять коштує
800 грн., разове – 150 грн.

У філіалі «Родник» навчального центру Теремок-юніон два рази на тиждень
передбачені інтелектуальні заняття за фірмовою програмою, абонемент на місяць
коштує 890 грн., а разове заняття – 160 грн. Англійська мова для дошкільнят тут
проводиться двічі на тиждень за 500 грн. у місяць. Творча програма цього закладу
включає сучасну хореографію (700 грн./місяць та 125 грн./разове заняття),
театральну студію (710грн./міс., 125 грн./разове заняття), студію hand made
творчості (550 грн./міс., 100 грн./разове заняття), а також заняття з естрадного
вокалу (710 грн./міс.,125 грн. разове заняття) та інші.   Крім того, тут є широкий
вибір спортивних секцій. Також надаються послуги логопеда, вартістю 150 грн. за
прийом та консультація психолога, яка коштує 400 грн. за прийом. Аналогічні
заняття є у ще одному філіалі цього навчального центру, але ціни можуть дещо
відрізнятися.

Керівництво більшості приватних садочків Харкова не може точно відповісти на
питання, чи подорожчають їх послуги у 2020 році і на скільки. Зважаючи на
тенденції в економіці країни, подорожчання можливе на 10-15%. Але дитячі садочки,
які піднімали ціни на свої послуги у цьому році (наприклад «Сонечко»), обіцяють
наступного року їх не змінювати.

Важливе рішення

Віддати дитину у приватний дитячий садочок – рішення однозначно прогресивне.
При цьому, вибираючи найкращий заклад для вашої дитини, найголовніше –
враховувати її побажання, орієнтуючись на фізичний та психологічний комфорт, а
також можливості власного гаманця.
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ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
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вартість. На перший погляд, ціна перебування дитини у приватному садочку
може здатися доволі великою. Але якість не буває дешевою. Сума оплати
включає в себе витрати на ремонт та підтримання приміщення в належному
стані. Тому батькам не доведеться окремо збирати гроші на нові меблі, посуд,
чи шпалери;

харчування. Мова йде не лише про очевидно вищу якість продуктів харчування
у приватних дошкільних закладах, а й про можливість індивідуального підходу
до кожної дитини, враховуючи особливості її здоров’я та смаків. Варто
зауважити, що такий підхід до організації харчування дітей вимагає суттєвих
фінансових витрат, що, природно, тягне за собою підвищення щомісячного
внеску;

невеликі групи дітей. Якщо у групі одночасно знаходиться до 15 дітей, як
декларує більшість приватних дошкільних закладів, то вихователь обов’язково
зможе приділити достатньо уваги кожній дитині;

наявність різних навчальних програм. Якщо батьки поставили за мету ранній
розвиток дитини, то варто обирати дитячі садки на приватній основі, адже
вони зазвичай мають більш різноманітні освітні програми. Наприклад, вивчення
кількох іноземних мов, музику, хореографію, творчий розвиток, роботу за
спеціальними методиками та інше. Робота з дітьми в приватних садках
спрямована на розвиток в них талантів, спираючись на задатки кожної дитини;

матеріальна база. Завдяки достатньому фінансуванню, керівництво дитсадка
має можливість закуповувати нові меблі, якісні іграшки, освітні матеріали та
інші речі, необхідні для розвитку дітей;

підбір персоналу. Приватні садочки переймаються своєю репутацією, тому, в
більшості випадків, дуже ретельно підходять до вибору вихователів та інших
працівників. Перевага надається молодим спеціалістам з вищою освітою та
щирою любов’ю до дітей. Крім того, персонал включає не лише вихователів,
няньок та кухарів. У штат приймають також психологів, логопедів,
медпрацівників, що дозволяє значно покращити виховну діяльність;

режим роботи. Приватні садочки закриваються значно пізніше державних.
Тому батькам не потрібно тікати з роботи чи вигадувати, хто ж забере дитину.
А у деяких дошкільних закладах приватної форми власності є можливість
навіть залишити дитину на ніч;

безпека. Територія приватних дитячих садків, частіше за все, оснащена
камерами відеоспостереження. В деяких таких закладах, батьки можуть
спостерігати за дитиною онлайн. Також у садках присутній охоронець.

shkolaradosti16@gmail.com

(050) 775 90 54

З понеділка по суботу

з 8.00 до 19.00


