
 

Затверджено 

Директор  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «ДИТЯЧИЙ ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД «ШКОЛА МОНТЕССОРІ» 

 від «20» вересня 2021 р. 

______________________Т. Д. Ківерова 

“Чим раніше ми починаємо виховувати в дітях прагнення  
самим домагатися своїх цілей, тим швидше створимо сильних,  
а отже самостійних і вільних людей.” 

Марія Монтессорі  
 

ДИТЯЧИЙ САД / ШКОЛА MONTESSORI SCHOOL 

Щорічний внесок  

5000 грн. 

Рік Семестр Квартал Помісячна 
оплата 

Період 
адаптації 

ПОВНИЙ ДЕНЬ (8:00-18:30) 

 

Щорічний внесок  

154 000 грн. 
(12 міс.) 
5000 грн. 

80 000 грн. 
(6 міс.) 

40 000 грн. 
(3 міс.) 

 
14 000 грн. 

 

 
7 000 грн. 
(2 тижні) 

 

НЕПОВНИЙ ДЕНЬ (8:00-13:00) 

 

Щорічний внесок 

100 000 грн. 
(12 міс.) 
5000 грн. 

50 000 грн. 
(6 міс.) 

25 500 грн. 9 000 грн. 

4 500 грн. 

(2 тижні) 
 

 ⃰ В садочку діє програма «Гроші ходять за дитиною». Компенсація 4548 грн./міс. 

ХАРЧУВАННЯ: СНІДАНОК, 

ОБІД, ВЕЧЕРЯ, ПЕРЕКУСИ  
30.00, 80.00, 40.00 грн (комплекс 150 грн.\день) 3150 грн./міс.,в доступі 

безгл., безл. та вег. харчування  

Оплата харчування нараховується і проводиться окремо і може бути перерахована у зв’язку з відсутністю 

дитини в дитячому саду, при умові попередження заздалегідь. 

Садочок працює до 18:30, у випадку запізнення оплата черговому вихователю 50 грн\15хв. 

 

Для зарахування дитини до ДОЗ «Школа Монтессорі: 

1. Копія свідоцтва про народження дитини (з одночасним пред’явленням оригіналу); 

2. Вичерпний перелік довірених осіб, які мають право приводити та/або супроводжувати та 

забирати дитину, у письмовому вигляді та засвідчити своїм підписом, а також копія паспорта 

цих довірених осіб - громадян України/ копія національного паспорта громадянина іншої 

держави – для нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до 

законодавства України може бути використаним на території України); 

3. Копії паспортних даних та ідентифікаційного номера батьків або осіб, що їх замінюють;  

4. Медичні документи: 

а)  Довідка форми № 086-1/о, яка містить інформацію про результати медичного огляду та 

рекомендації щодо занять фізичною культурою. 

б)   Довідка щеплень, у випадку, якщо дитина не щеплена, має бути надана відмова батьків. 

5. Згода на збір та обробку персональних даних; 

       6. Заповнення анкети дитини; 

7. Підписання договору з садом (навчальний рік з вересня - по вересень, 12 місяців). 



 

Затверджено 

Директор  

Приватної Організації  (Установа, Заклад) «Приватний  

Заклад загальної середньої освіти «Гімназія «Монтессорі»  

від «01» червня 2022 р. 

______________________Т. Д. Ківерова 

“Чим раніше ми починаємо виховувати в дітях прагнення  
самим домагатися своїх цілей, тим швидше створимо сильних,  
а отже самостійних і вільних людей.” 

Марія Монтессорі  

ГІМНАЗІЯ «МОНТЕССОРІ» 

Щорічний внесок на рік  

5000 грн. 

Рік Семестр Квартал Помісячна 
оплата 

ПОВНИЙ ДЕНЬ (8:30-19:00) 

 

Щорічний внесок 

140 000 грн. 
(10 міс.) 
5000 грн. 

72 000 грн. 
(5 міс.) 

44 000 грн 
(3 міс.) 

 
15 000 грн. 

 

НЕПОВНИЙ ДЕНЬ (8:30-14:00) 

Щорічний внесок 

102 000 грн. 
(10 міс.) 
5000 грн. 

52 000 грн. 
(5 міс.) 

32 000 грн. 11 000 грн. 

ХАРЧУВАННЯ: СНІДАНОК, 

ОБІД, ВЕЧЕРЯ, ПЕРЕКУСИ  
30.00, 80.00, 40.00 грн (комплекс 150 грн.\день) 3150 
грн./міс.,в доступі безгл., безл. та вег. харчування  

Доплата ІІ пол. дня (14:00 – 

19:00) 
320 грн./день. 

Оплата харчування нараховується і проводиться окремо і може бути перерахована у зв’язку з 

відсутністю дитини в школі, при умові попередження заздалегідь. 

Школа працює до 19:00, у випадку запізнення оплата черговому вчителю 50 грн\15хв. 

 

Для зарахування дитини до Гімназії «Монтессорі»: 

1. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти 

(під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа); 

2. Медичні документи: оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової 

документації No 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати 

обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року No 682, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 10 вересня 2010 року за No 794/18089; 

3. Вичерпний перелік довірених осіб, які мають право приводити та/або супроводжувати та 

забирати дитину, у письмовому вигляді та засвідчити своїм підписом, а також копія паспорта 

цих довірених осіб - громадян України/ копія національного паспорта громадянина іншої 
держави – для нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до 

законодавства України може бути використаним на території України); 

4. Копії паспортних даних та ідентифікаційного номера батьків або осіб, що їх замінюють;  

5. Згода на збір та обробку персональних даних; 

6. Підписання договору із закладом (навчальний рік з 1 вересня - по 30 червня); 

 


