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Opole, 2019-11-19 

Komunikat w sprawie zmiany cennika usług  

świadczonych przez Niepubliczny Żłobek MAŁE NUTKI w Opolu  

w 2020 roku 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie! 

W związku z podniesieniem stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2600zł miesięcznie 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Dz.U. 2019 poz. 1778) 

na podstawie §7 pkt.10 Zapisy do żłobka i zasady odpłatności Statutu Niepublicznego Żłobka „Małe 

Nutki” w Opolu z dnia 01.06.2018 roku, uprzejmie informuję, iż wzrasta stawka opłaty stałej za pobyt 

dziecka w żłobku.  

Nowy cennik obowiązujący od 01 stycznia 2020 roku  

1 Opłata stała za miesięczny pobyt dziecka  1475,00 PLN 
 

2 Opłata stała za miesięczny pobyt dziecka, które stale 
zamieszkuje na terenie Miasta Opola i jest objęte dotacją Gminy 
Miasta Opola w wysokości 650 PLN miesięcznie 

 

825,00 PLN 

3 Opłata stała za miesięczny pobyt dziecka, które stale 
zamieszkuje poza Miastem Opole. 
 

1025,00 PLN 

4 Dzienna stawka żywieniowa: 
Śniadania, drugie śniadanie, obiad (zupa, drugie danie), 
podwieczorek 
Dostęp do wody mineralnej, niegazowanej -  bez ograniczeń.  
 

11,50 PLN 

5 Dostęp do aplikacji mobilnej liveKid 

 

0,00 PLN 
 

6 Opłata za zapisanie dziecka do żłobka (wpisowe) – jednorazowo 400,00 PLN 
 

7 Opłata za każdą dodatkową godzinę opieki nad dzieckiem po godz. 
17.00 (pobierana w przypadku spóźnienia się rodzica/opiekuna po 
odbiór dziecka). 

 
35,00 PLN/godz. 

8 Karta Dużej Rodziny* 
Promocja dla rodzeństw  
 

- 80,00 PLN/os/mc 

*zniżka dla Karty Dużej Rodziny i promocja dla rodzeństw nie sumują się! 

Opłata za zapisanie dziecka zawiera:  

-ubezpieczenie dziecka NNW, zakup materiałów dydaktycznych, plastycznych, organizacja imprezy 
mikołajkowej oraz na Dzień Dziecka wraz z drobnym upominkiem dla dziecka. 

UWAGA! Płatności są przyjmowane w formie przelewu bankowego na rachunek:  

32 1090 2242 0000 0001 2210 0347 Santander Bank Polska SA.   


