Zał. nr 1 do Uchwały Zarządu
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Wsi Nieznanowice z dn. 23.01.2019
r.

STATUT
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA KAROLEK
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niepubliczny Żłobek Karolek działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 603, 650. ) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być
prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014, poz. 925).
3. Niniejszego statutu.
§ 2.
Siedziba Niepublicznego Żłobka Karolek znajduje się w Nieznanowicach nr 24, 32-420 Gdów.
§ 3.
Organem prowadzącym Niepubliczny Żłobek Karolek jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Nieznanowice, na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
prowadzonego przez Wójta Gminy Gdów, dokonanego dnia 31.07.2018 r. pod numerem 04413
§ 4.
Nadzór nad działalnością żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje
Wójt Gminy Gdów.
§ 5.
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówką sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Wieliczce.

Rozdział II
Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji
§ 6.
Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, są to w szczególności:
1. Opieka nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
2. Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
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3. Zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze
i
edukacyjne,
psychomotoryczny właściwy do wieku dziecka.

uwzględniające

rozwój

§ 7.
Zakres i sposób realizacji zadań żłobka:
1) troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki,
2) wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć
ogólnorozwojowych,
3) wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka,
4) zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
5) troska o rozwój umysłowy dziecka,
6) kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia i
współdziałania w gronie rówieśników,
7) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.
8) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą
i wspierającą działania wychowawcze,
9) zapewnienie dzieciom prawidłowego wyżywienia, przestrzeganie zasad higienicznych.

Rozdział III
Warunki przyjmowania i pobytu dzieci.
§ 8.
1. Dzieci są przyjmowane do żłobka w wyniku rekrutacji rodziców/opiekunów prawnych
podanej do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na na stronie internetowej
Stowarzyszenia. Nabór dzieci ma charakter ciągły do zapełnienia maksymalnej ilości
miejsc w żłobku, tj. 26 dzieci.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie karty zapisu oraz podpisanie umowy
cywilnoprawnej.
3. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans, z tym zastrzeżeniem, że w sposób
preferencyjny traktowane są rodziny wielodzietne, dzieci niepełnosprawne, a także dzieci
i rodzeństwo dzieci uczęszczających wcześniej do żłobka.
4. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce
tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego
rodzicami.
5. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
6. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym
dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie
dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
7. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie
względem każdego dziecka.
8. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z niepełnosprawnościami po
wcześniejszym poinformowaniu personelu.
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9. Usługi świadczone w żłobku są odpłatne, prowadzone są w ramach odpłatnej działaności
statutowej stowarzyszenia.
10. Czesne określa uchwała zarządu stowarzyszenia. Na wysokość odpłatności rodziców
wpływ mają dotacje ze środków publicznych, pod warunkiem ich otrzymania przez
stowarzyszenie. Sposób płatności reguluje odrębna umowa cywilnoprawna.
11. Wyżywienie w żłobku jest płatne i świadczone jest przez firmę cateringową, składa się z 3
posiłków (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek).
12. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka rodzice są zobowiązani osobiście lub
telefonicznie powiadomić o tym fakcie najpóźniej do godziny 7.30 w dniu nieobecności
dziecka pod nr telefonu żłobka 12/ 385 86 72.
13. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie
będzie przyjmowane do żłobka.
14. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast
poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko. Personel żłobka nie
podaje dzieciom lekarstw.
15. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w karcie zapisu
dziecka lub innym upoważnieniu wypełnionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów
dziecka po okazaniu dowodu tożsamości. Upoważnienie takie może być udzielone
wyłącznie osobom pełnoletnim.
16. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.
17. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze
dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
18. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej
odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, odurzenie środkami psychoaktywnymi) będzie
wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
§ 9.
1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:
– rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
– pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
– uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
– pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pediatrą
– uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach
okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny ,
– zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.
2. Rodzice mają obowiązek:
– udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego
bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
– regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych,
– natychmiast odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka,
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–

rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci ze żłobka i są odpowiedzialni
za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze żłobka do domu.

§ 10.
Żłobek ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Rozdział V
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku
§ 11.
1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
w Żłobku na zasadach określonych poniżej.
2. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wejścia na salę, w której przebywa ich dziecko
w okresie adaptacji ich dziecka, tj. w okresie poprzedzającym bezpośrednio świadczenie
przez Żłobek usługi opieki i wyżywienia dziecka w Żłobku. Okres adaptacji ma na celu
przystosowanie dziecka do nowego środowiska, funkcjonowania w grupie rówieśniczej
i zaznajomienia z opiekunami.
3. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo udziału w zajęciach prowadzonych w Żłobku,
poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 2, jeżeli zgłoszą uprzednio taką wolę
dyrektorowi Żłobka i umówią z nim termin swojego uczestnictwa w zajęciach.
4. Rodzice/opiekunowie prawni chcący uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Żłobku
zobowiązani są do niezakłócania pracy opiekunów oraz zaopatrzenia się w czyste obuwie
zamienne.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
1. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on zamieszczony

na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice
www.nieznanowice24.pl oraz na tablicy informacyjnej w żłobku.
2. Statut został opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Wsi Nieznanowice i obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r.
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