
załącznik do Uchwały Nr xxxlx/562l2018

Rady Miejskiej W Jaworznie

z dnia 27 marca 2018 r,

statut
Żlobka Mielskiego w Jaworznie

Rozdzial 1,
Postanowienia ogólne

§1

1. żłobek Miejski w Jaworznie zwany dalej Żłobkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta
Jaworzna - miasta na prawach powiatu,

2. żłobek działa na podstawie niniejszego Statutu, Regulaminu organizacyjnego oraz innych
Właścivvych przepisóW prawa dla jednostek budżetowych oraz żłobkóW.

3, Siedziba Żłobka mieści się w Jaworznie, pźy ul. 3 Maja 16.

Rozdział 2.
cele i zadania Żlobka oraz sposób ich realizacji

§2

1. Celem działalności żłobka jest zapewnlenie opieki nad dziećmi W Wieku od ukończenia 20 tygodnia
życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub W plzypadku gdy
niemożliwe lub utrudnionejest objęcie dziecka Wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

2. Do zadań Żłobka należY,.

,l) zapewnienie dzieciom WarUnkóW do prawidłowego rozwoju, odpowiednich do ich Wieku i potrzeb,

2) prowadzenie zajęó opiekuńczo-wychowawczych iedukacyjnych, uwzględniających indywidualne
możliwości dzieci, ich zdolności, W tym ruchowo-manualne,

3) organizowanie opieki nad dziećmi niepelnosprawnymi, poprzez rozwi.ianie umiejętności
rozwojowych i intelektua|nych dzieci, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności,

4) kształowanie u dzieci umiejętności Wspołdziałania W grupie róWieśniczej iwłaściwych zachowań
społecznych,

5) zagwarantowanie dzieciom Właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz kształiowanie nawykóW
higienicznych,

6) zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia Jdpowiedniego do ich Wieku i stanu zdrowia,
zgodnego z normami i zasadami dietetyki,

3. Realizacja zadań, o których mowa W ust. 2 następuje popżez:

1) zapewnienie odpowiednich Warunków lokalowych i sanitarnych,

2) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników,

3)Wyposażenie Żłobka W zabawki ipomoce dydaktyczne odpowiednie dla etapu rozwojowego
małego dziecka,
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4) zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony pżed pzemocą, poszanowania godności osobistej
dziecka oraz żyęliwe i podmiotowe traktowanie,

5) indywidualizację zajęć z dziećmi,

6) Wspołdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi mające na celu Wspieranie ich W opiece
i Wyohowaniu dzieci.

Rozdział 3.
Warunki plzyjmowania dzieci

§3

1, Do Żbbka przy,lmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Jawożna.

2. Pżyjęć dzieci do Źłobka dokonuje się na podstawie kań zgłoszeń dziecka.

3. Dzieci plzyjmowane są W miarę posiadania Wolnych mie,isc, do odpowiednich Wiekowo, zgodnych
z etapem rozwoju psychofizycznego grup żłobkowych,

§4

1. Termin składania kań zgło§zeń ustala i poda.ie do publicznej wiadomości dyrektor Złobka.

2. Plzyjęcia dzieci do Żłobka odbywają się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

3. W pzypadku gdy |iczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia do Żłobka pżekracza liczbę Wolnych
miejsc, WóWczas W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci:

,l 
) z rodzin Wielodzietnych,

2) z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) rodzicóWopiekunóW prawnych samotnie Wychowujących dzieci, pracujących zawodowo lub
uczących się,

4) rodzicóWopiekunóW prawnych, którzy ma.ją olzeczony znaczny lub Umiarkowany stopień
njepełnosprawności bądź róWnoważny stopień niepełnosprawności,

5) obojga rodzicódopiekunóW prawnych pracujących zawodowo, uczących się lub studiujących
W §ystemie dziennym.

4. o kolejności plzyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data złożenia kaĘ zgłoszenia dziecka do
żłob*a.

5. Dzieci niepełnosprawne pźyjmowane są do Żłobka W zależności od możliwości jakimi dysponuje
placóWka, aby zapewnić dzieciom Właściwą opiekę jakiej Wymaga ich stan zdrowia.

6. W szczególnie uzasadnionych plzypadkach spowodowanych sytuacją rodzinną lub zdrowotną, do
żłobka może być plzyjęte dziecko poza kolejnością i nie spełniające kryterióW określonych W ust. 3.

7. Dzieci nie przyjęte do Żłobka, W związku z pżekroczeniem limitu dostępnych miejsc są
umieszczane na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca mają one pieMszeństwo
w przyjęciu.

8. Z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci pzyjętych do Żłobka dyreKor Złrbka zawiera stosowną
umowę cywilno-prawną.
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9. Nieobecność dziecka W Żłobku Wynosząca polvyżej miesiąca lub dłuższa Wymaga złożenia
pisemnego ośWiadczenia rodzicóMopiekunóW prawnych lub zaśWiadczenia lekarskiego do dyrgktora
Zobka.

10.W przypadku usprawiedliwionej ciągłej nieobecności dziecka Wzłobku trwa]ącej dłużej niż
miesiąc, dyrektor Złobka może przyjąć na miejsce nigobecnego dziecka na czas jego planowanej
nieobecności inłe dziecko z listy rezerwowej,

11. Pźyjęcie dziecka, o którym mowa W ust. 10 Wymaga zawarcia umowy pżez rodzicóWopiekunóW
prawnych dziecka z dyrektorem Żłobka_

Rozdzial 4.
zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w p?zypadku nieobecności dziecka w Źłobku

§5

1. Miesięczny koszt utźymania dziecka W Złobku obejmuje opłatę za pobyt oraz Wyżywienie.

2. Wysokość opłat Wymienionych wust.,l ustala Rada Miejska W Jaworznie W drodze odrębnej
uchWały.

3. opłata za Wyżywienie pobierana jest za dni faktycznej obecności dziecka W Żłobku.

4. opłata za pobyt dziecka W Złobku Wnoszona jest W pełnej Wysokości i nie podlega zwrotowi
z zastrz eżeniem ust. 5.

5. W pźypadku usprawiedliwionej ciągłej nieóbecności dziecka W Złobku trwającej dłUżej niż miesiąc,
o?łala za pobytjest zwracana proporcjonalnie do dni nieobecności dziecka W Żłobku,

Rozdzial 5.
zasady udzialu rodziców W zajęciach prowadzonych W Żłobku

§6

1. Żłobek W ramach Wspołpracy z rodzicami organizuje:

1) zajęcia otwańe,

2) Warsztaty dla rodzicóMopiekunów prawnych,

3) uroczystości Złobkowe,

2, Dyrektor Żłobka informuje rodzicóMopiekUnóW prawnych o terminie planowanych zajęć,

3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zainteresowani udziałem W zajęciach prowadzonych przeż
Żłobek, zobowiąana są zgłosić dyrektorowi Żłobka chęć uczestnictwa w terminie określonym pżez
dyrektora złobka.

4, Rodźice/opiekunowie prawni uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez Żłobek zobowiązani
są do stosowania się do Regulaminu organizacyjnego oraz pżepisóW porządkowych ustalonych
przez Dyrektora Złobka,

Rozdział 6,
organ izacja i zalządzanie

§7

1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

ld: DAE5635E-7E69-48Dg-Acc2_94EcEA6D961 4. Podpjsany strona 3



2. Prezydent Miasta Jawoźna zatrudnia izwalnia Dyrektora oraz Wykonuje W stosunku do niego
czynnoŚci z zakresu prawa pracy,

3. Dyrektor Źłobka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy,

4, Dyrektor Żłobka jest upowaźniony do składania ośWiadczeń Woli, związanych z funkcjonowaniem
Żłobka na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Jaworzna.

5, W celu realizaąi zadań statutowych Złobka Dyrektor jest uprawniony do Wydawania zażądzeń,
regulaminóW i instrukcji.

6, Szczegołowe zasady funkcjonowania oraz godziny pracy Żłobka określa Regulamin organizacyjny
ustalony pzez Dyrektora Złobka.

§8

1. Funkcjonowanie Żłobka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności iindywidualnej odpowiedzialności za Wykonanie powierzonych
zadań.

2. odpowiedzialność za zarządzan|e Złobkiem, W tym za całokształt działalności finansowej ponosi
Dyrektor Żłobka,

Rozdzial 7.
Mienie i 9ospodarka finansowa

§9

1. Mienie Żłobka może być wykozystywane jedynie do realizacji celóW i zadań Żłobka określonych
przepisami prawa i niniejszym statutem.

2. Mienie Żłobka stanowią środki trwałe, pozostałe środki trwałe W uźytkowaniu oraz Wańości
niematerialne iprawne, których stan iWańość określają księgi inwentażowe oraz loczne
sprawozdanie finansowe.

§10

1, Działalność żłobka finansowana jest Z budźetu Gminy Miasta Jaworzna.

2. żłobek prowadzi Własną gospodarkę finansową irozlicza się z budżetem Gminy Miasta Jaworzna
na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżótowych,

3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy.

Rozdzial 8.
postanowienia końcowe

§lr
1, Statut Żłobka nadaje Rada Miejska W Jawożnie.

2, Wszelkie zmiany statutu mogą byc dokonywane W trybie Właściwym dla jego uchwalenia,

Przewodniczący Rady [/iejskiej W Jawożnie

Wiesław'WięckoWski
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