
 بسمه تعالی

 

ضمن اخذ 89 خردادهر مهد کودک بر اساس درجه بندی و گروه سنی و ساعت فعالیت می باشد که مدیران محترم باید از ابتدای  89شهریه مصوب سال تحصیلی  
 :مد نظر قرار دهند نکات زیر را نیز شهریه ابالغی لیست و رعایت نکات مندرج در شهریه مصوب 

 :شهریه ثابت -1

 کودک در هفته اول ماه شهریه به صورت کامل دریافت گردد ثبت نامدر صورت  .1

 دریافت گردد سه چهارم شهریه کامل ماهکودک در هفته دوم ماه شهریه به صورت  ثبت نامدر صورت  .2

 دریافت گردد دو سوم شهریه کامل ماهدر هفته سوم ماه شهریه به صورت  کودک ثبت نامدر صورت  .3

 دریافت گردد یک سوم شهریه کامل ماهکودک در هفته چهارم ماه شهریه به صورت  ثبت نامدر صورت  .4

 .هر ماه موجب کسر شهریه نخواهد شدغیبت کودکان به هر دلیل در  .5

 .مستلزم دریافت شهریه کامل آن ماه می باشداستفاده چند ساعت در روز و یا چند روز در ماه  .6

طبق دستورالعمل اعالم نمودند از ادامه دریافت خدمات مهد کودک انصراف خود را کودک با محیط سازگار نشد و اولیا  ،ثبت نام اولیهدر صورتیکه بعد از  .7

استفاده نموده باشد شهریه به میزان هفت روز کسرر و اگرر   اگر کودک کمتر از یک هفته از خدمات مهد کودک  انواع مهدهای کودک، تاسیس و انحالل

ده کرده باشد بیش از یک هفته و کمتر از دو هفته استفاده کرده باشد شهریه به میزان دو هفته محاسبه می گردد و در صورتی که بیشتر از دو هفته استفا

 .شهریه به میزان یک ماه دریافت گردد

فروردین ماه فعال بوده و به کودکان خدمات ارائه دهند در غیر اینصورت ضمن  5و مهدهای کودک موظف هستند از شهریه فروردین ماه کامل می باشد  .9

 .اینکه تعطیلی، غیر قانونی و تخلف محسوب می گردد شهریه نیز بایستی به تناسب روزهای تعطیل کسر گردد

گردد شهریه نیز  یلی، غیر قانونی و تخلف محسوب میر اینصورت ضمن اینکه تعطدر غی مهدهای کودک مجاز به تعطیلی مهد در پنج شنبه ها نمی باشند .8

 .بایستی به تناسب روزهای تعطیل کسر گردد

 . ای که نیاز به استفاده از پوشک دارند، مانند شهریه گروه سنی شیرخوار دریافت گردد ساله 3تا  2شهریه کودکان  .11

 .دریافت هزینه در این خصوص ممنوع می باشدبرگزاری هر گونه آزمون ورودی برای کودکان و  .11

 بازدید   اردو و

 . گردد برگزار سال 4 باالی سنی گروه کودکان برای فقط اردو:  شامل اردوها برگزاری الزامات رعایت -1

 و کودک هر برای اردو هزینه کودکان، همراه پرسنل ،تعداد اردو محل کودکان، تعداد ذکر با مهدکودک موسس توسط اردو برگزاری کتبی درخواست ارسال  -2

 .جهت بررسی شهرستان بهزیستی به موارد سایر

  باشد می مجاز شهرستان بهزیستی تایید صورت در فقط اردو برگزاری  -3

 .شخیص بهزیستی شهرستان می باشد تهزینه اردو برای هر کودک و سایر موارد به  -4

  مناسب نقلیه وسیله از استفاده  -5

  والدین کتبی رضایت اعالم -6

 ( کودکان اردو دادن قرار پوشش تحت) معتبر ومسئولیت حوادث نامه بیمه داشتن -7

 89ضوابط دریافت شهریه مهد های کودک در سال             

 



 اردوهای خارج از شهر ممنوع می باشد  -9

 :فوق برنامه  فعالیتهای-3 

 .مجاز به برگزاری کالس فوق برنامه هستند کودک تمام وقتصرفا مهد های  .1
 .برای کالس فوق برنامه در مهد کودک داشته باشند فضای مجزاباشند که  مهد کودکی مجاز به برگزاری کالس فوق برنامه می .2

 .وجود تجهیزات کالس فوق برنامه متناسب با نوع برنامه، به تعداد بچه ها و با هزینه مهد کودک الزامی است .3

و به کارگیری مربی مر  ی باشدپذیر م امکان از مراجع ذیصالح دارای تخصص و کارت مربیگری خانم برگزاری کالس فوق برنامه صرفا با حضور مربی .4

 .ممنوع می باشد

یرک سرتاره   ( فعالیت1)یک ستاره مشروط :  هر مهد کودک با توجه به رتبه ای که کسب نموده به همان تعداد فعالیت فوق برنامه را می تواند اجرا نماید .5

 ( فعالیت  5) و چهار ستاره (فعالیت 4)سه ستاره ( فعالیت3) دو ستاره ( فعالیت2)

ور شفاف زمان اجرای فوق برنامه با توافق والدین و مهد کودک می باشد و این موضوع باید با رضایت طرفین و بصورت مکتوب در قرارداد فی مابین بط .6

 . قید گردد

ورشی به کودک مذکور نباید اگر کودکی مایل به استفاده از فعالیت فوق برنامه نمی باشد در زمان اجرای فعالیت فوق برنامه ارائه خدمات مراقبتی و پر .7

 .رنامه از مربی کودک انتخاب نگردداجرا گردد بنابراین مربی فوق بو برنامه جاری و تعریف شده مهد برای این کودکان  مختل گردد

 .می باشد ممنوعاجرای بیش از یک فعالیت فوق برنامه در هر روز  .9

 ز شروع کالسهاا قبل جهت تایید به اداره بهزیستی شهرستان انضمام لیست و مدارک مربیانبه  ،برنامه زمانی کالسهانوع فعالیتهای فوق برنامه ارسال .8

  .الزامی است

 .اخذ مجوز کتبی از اداره بهزیستی شهرستان برای هرسال تحصیلی الزامی است .11

 .سال برگزار گردد 6تا  3کالس فوق برنامه صرفا برای گروه سنی  .11

  :دگردلب  یکی از محورهای ذیل اجرا درقا فعالیتهای فوق برنامه می تواند .12

 ...(. نمایش خالق و ،سفالگری ) هنری،(....آموزش ویژه قران به کودکان ) ، فرهنگی(یوگا و ژیمناستیک) یورزش .13

  .و مطابق قرارداد منعقده  فی مابین والدین و مهد کودک باشد کامال اختیاری و بایستی با رضایت کتبی والدینفعالیتهای فوق برنامه  .14

درصد شهریه نهایی هر مهرد کرودک و بره     13شهریه فوق برنامه جداگانه از شهریه مهد کودک محاسبه گردد که شهریه هر فعالیت فوق برنامه حداکثر  .15

 .باشد شرح زیر می

  :فوق برنامهشهریه 

 89 مهدهای کودک سایر شهرستانها در سالشهریه کالسهای فوق برنامه  89شهریه کالسهای فوق برنامه مهدهای کودک شهرستان یزد در سال 

 شهریه ماهیانه  یک کالس فوق برنامه شهریه ماهیانه  یک کالس فوق برنامه درجه مهد کودک

 ریال321/111 ریال 111/351 چهار ستاره 

 ریال281/111 ریال 111/321 سه ستاره 

 ریال  231/111 ریال  261/111 دو ستاره 

 ریال 181/111 ریال 211/111 یک ستاره 

 ریال121/111 ریال141/111 یک ستاره مشروط  

 

 


