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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

 

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w 

dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: 

„Niepubliczny Żłobek Miś”. 

2. Żłobek jest placówką niepubliczną. 

3. Organem prowadzącym żłobek jest: 

P.P.H.U Arfit Beata Woźniaczek 

Ul. Baczyńskiego 22 

55-200 Oława 

4. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 99-300 Kutno, ul. Dojazd 5 

5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny  nad placówką sprawuje Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Kutnie.  

 

§ 2 

 

Żłobek działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku od lat 3 (Dz. U.  z 2016 

r. poz. 157) zwanej dalej „Ustawą”; 

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  

z 2013 r.  poz. 267 z późniejszymi zmianami)  

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w 

sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 

wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr. 69, poz. 368);  

5. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502  

z późniejszymi zmianami) 

6. Niniejszego statutu. 
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§ 3 

Żłobek używa pieczęci o treści: 

Niepubliczny Żłobek Miś  

ul. Dojazd 5, 99-300 Kutno 

 

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA ŻŁOBKA 

 

§ 4  

 

1. Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od  1 roku życia 

do lat 3 przy czym 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 

2. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. 

3. Żłobek liczy jeden oddział, składający się maksymalnie z 22 dzieci. 

 

§ 5 

 

Do głównych zadań statutowych Żłobka należy: 

1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych; 

2.  zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka. 

3.  prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających 

rozwój psychomotoryczny, właściwych do wieku dziecka. 

4.  zapewnienie opieki przez personel o kwalifikacjach zawodowych i ilości określonych 

w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

5. zapewnienie racjonalnego i prawidłowego żywienia oraz możliwości ich higienicznego 

spożywania; 

6. przestrzeganie zasad epidemiologicznych; 
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7. kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego 

współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć 

przywiązania i życzliwości; 

8.  dbałość o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji 

przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem 

 

§ 6 

 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka: 

1. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności: 

1.1 troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci  przez 

zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz 

prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, 

1.2 wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku 

dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności, 

1.3 zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, 

1.4 troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, 

1.5  kształtuje postawy społeczne,  

1.6 rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, 

1.7  współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje 

doradczą i wspierającą działania wychowawcze, udziela rzetelnej informacji o 

postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju, 

2. W czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad 

dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w 

Ustawie. 
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3. Na jednego opiekuna maksymalnie ośmioro dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje 

się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które 

nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.  

4. Dziecko przyjęte do żłobka podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III. ORGANY ŻŁOBKA 

 

§ 7 

1. Organami Żłobka są: 

1) Organ prowadzący żłobek - Dyrektor żłobka Beata Woźniaczek 

§ 8 

1. Zadania Organu prowadzącego żłobka/Dyrektora żłobka. 

 

1.1.Całokształtem pracy żłobka kieruje Dyrektor zgodnie z Ustawą. 

1.2.Dyrektor żłobka może udzielić pełnomocnictwa innej osobie fizycznej do 

reprezentowania żłobka na zewnątrz oraz kierowania bieżącą działalnością żłobka, 

1.3.Do zadań Dyrektora należy: 

a) Nadawanie i dokonywanie zmian w statucie żłobka zapoznanie z nimi 

pracowników i rodziców. 

b) Kierowanie bieżącą działalnością żłobka. 

c) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi żłobka. 

d) Reprezentowanie żłobka na zewnątrz. 

e) Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu  

w żłobku. 

f) Nadzór nad dokumentacją pedagogiczną – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy żłobkowej. 

g) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych 

opiekunów 

h) Gromadzenie informacji o pracownikach żłobka w celu dokonywania oceny 

jakości ich pracy. 



Niepubliczny Żłobek Miś  

 

 

                                       5 
 

i) Nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy 

opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej. 

j) Zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, 

k) Wykonywanie remontów obiektów żłobka oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie. 

l) zatrudnianie pracowników oraz określenie ich zadań, warunków pracy i 

wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy) 

m) Zapewnienie właściwej organizacji pracy żłobka poprzez: 

 ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia  

i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów 

dzieci, 

 przygotowanie arkusza organizacji pracy żłobka, 

 sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych 

opiekunów,  

 gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny 

ich pracy, 

 współpraca  z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i 

kontrolującymi pracę żłobka, 

 decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy poprzez wprowadzanie 

odpowiednich zarządzeń i regulaminów, 

 Przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do 

żłobka, zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami. 

 Określanie czasu pracy Żłobka 

 Rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń. 

 

2. W sprawach realizacji projektu „Mama wraca do pracy – dzieci idą do Misia: RPLD 10.01.00.IZ-00-

10-003/19 Dyrektora może reprezentować Pełnomocnik ds. realizacji projektu „Mama wraca do 

pracy – dzieci idą do Misia: RPLD 10.01.00.IZ-00-10-003/10” pani Ewa Wojtczak-Szczęsna. 

 

§ 9 
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1. Skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci 

uczęszczających do żłobka. 

2. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci a w 

przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające 

szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie 

nad pięciorgiem dzieci.   

3. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci i organizację zadań 

opiekuńczo- wychowawczych.  

4.  W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez opiekunów –specjalistów, opiekunowie 

ci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci. 

5.  W zapewnieniu opieki nad dziećmi  Żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy. 

4.  Personel zatrudniony w żłobku zgodnie z Ustawą musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 

do pełnienia opieki nad dziećmi oraz umiejętności, wiedzę i kompetencje do zajmowania się 

dziećmi.  

5. Za wyżywienie dzieci w żłobku odpowiedzialna jest firma cateringowa, która wykonuje 

zlecone zadanie dot. żywienia dzieci do lat  3 opartego na zasadach zdrowego żywienia,  

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i normami żywieniowymi.  

6. W żywieniu uwzględnia się diety i zalecenia lekarskie. 

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA 

 

§ 10 

 

1. Organizacje i zakres działań Niepublicznego Żłobka Miś reguluje niniejszy statut.  

§ 11 

 

1. Żłobek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz edukacyjną, zapewniającą opiekę 

i wychowanie dzieci od ukończenia 1 do 3 roku życia. 
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2. Oddziały żłobka sprawują opiekę dzienna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 

17.00 

3. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

4. Organizację pracy żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora 

żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników żłobka. 

5. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w żłobku oraz 

na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.  

6. Działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie 

miesięcznych planów opiekuńczo-wychowawczych obejmujących treści odnoszących 

się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez udział w zajęciach 

ruchowych, konstrukcyjno – manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych, 

tematycznych, umuzykalniających. 

7. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności 

maja prawo do:  

7.1 właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego 

zasady higieny pracy umysłowej, 

7.2 akceptacji takimi, jakimi są, 

7.3 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub 

zaniedbania ze strony dorosłych, 

7.4 poszanowania godności i własności osobistej, 

7.5 indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, 

7.6 zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 

7.7 aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,  

7.8 życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, 

7.9 różnorodnego, bogatego w bodźce i poddające się procesom twórczym otoczenia, 

7.10  pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi 

zdarzeniami. 

 

§ 12 

1. Szczegółową organizację pracy żłobka określa Regulamin Organizacyjny  nadawany 

przez Dyrektora. 
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2. Do realizacji celów statutowych żłobek posiada: 

a) 1 salę dydaktyczną/zabaw dla dzieci w wieku od 1-3 lat. 

b) zapewnia miejsce na odpoczynek dla dzieci w sali dydaktycznej; 

c) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze; 

d) szatnię dla dzieci i personelu; 

e) blok kuchenny, pomieszczenie porcjowania dań cateringu; 

f) ogród do zabaw, zajęć ruchowych i rekreacyjnych; 

g) łazienki dla dzieci przy sali dydaktycznej; 

h) WC dla personelu; 

i) wózkownię.  

§ 13 

 

1. Z uwagi na dobro innych dzieci, rodzicom nie wolno przyprowadzać do żłobka  

dziecka chorego. 

2. W żłobku nie stosuje się żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

3. Dzieciom nie podaje się żadnych leków z wyłączeniem dzieci przewlekle chorych. 

4. W sytuacji konieczności podawania leku w czasie pobytu dziecka w żłobku mają 

zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie bezpieczeństwa. 

§ 14 

1. Placówka umożliwia dzieciom zapisanym do żłobka uczestnictwo w zajęciach 

dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i 

deklaracjami rodziców. 

2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz tygodniowy plan zajęć  przedstawia do 

wiadomości rodziców  Pełnomocnik ds. realizacji projektu „Mama wraca do pracy – 

dzieci idą do Misia”. 
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3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, 

wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości 

organizacyjnych,  bazowych i finansowych placówki. 

4. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-

oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych. 

5. Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej 

dla dzieci i ich rodziców odbywa się według zapotrzebowania środowiska lokalnego  

i możliwości organizacyjnych i finansowych żłobka. 

§ 15 

 

1. Zajęcia dodatkowo płatne mogą być prowadzone przez nauczycieli, instruktorów oraz 

firmy zewnętrzne. 

2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w zajęciach dodatkowo płatnych, w tym 

przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci z tych zajęć określa Regulamin zajęć  

dodatkowo płatnych. 

§ 16 

1. Żłobek zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie, które dostarcza wybrana przez 

Dyrektora firma cateringowa. 

2. Zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia dzieci oraz wysokości stawki 

żywieniowej ustalone są przez Dyrektora żłobek w porozumieniu z firmą cateringową. 

3. Szczegółowe zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia dzieci oraz wysokość 

stawki żywieniowej określone są w obowiązującym w danym roku szkolnym 

Regulaminie Opłat za pobyt dziecka w żłobku. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ŻŁOBKU 

 

§ 17 

1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem w drodze do 

i ze żłobka konieczne jest przestrzeganie przez rodziców zasad przyprowadzania 

i odbierania dziecka ze żłobka. 
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2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe 

upoważnione na piśmie przez rodziców. 

3. Życzenia rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka przez jednego z rodziców 

musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. 

4. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

5. Odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z żłobek przez 

inne osoby upoważnione przejmują rodzice. 

6. Żłobek odmawia wydania dziecka osobie, której stan uniemożliwia zapewnienie 

bezpieczeństwa dziecku. 

7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze żłobka przez rodziców 

lub osoby upoważnione, ale pozostającego na terenie placówki, ponoszą rodzice. 

8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przy przejściu przez 

korytarze i parking należący do placówki. 

9. W przypadku nieodebrania dziecka po zamknięciu placówki mają zastosowanie 

odpowiednie wewnętrzne przepisy zawarte w Regulaminie bezpieczeństwa.  

10.  Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z żłobek zawarte są 

w Regulaminie bezpieczeństwa dotyczącym zdrowych i bezpiecznych warunków 

przebywania dzieci w żłobku, obowiązują one wszystkich pracowników żłobka, 

rodziców dzieci uczęszczających do żłobka oraz osoby przez nich upoważnione. 

 

 

ROZDZIAŁ VI. OPIEKUNOWIE I INNI PRACOWNICY ŻŁOBKA ORAZ ICH 

ZADANIA 

 

§ 18 
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1. W żłobku Dyrektor zatrudnia opiekunów oraz pracowników administracji  

i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką. W miarę 

potrzeb mogą być utworzone inne stanowiska. 

2. Opiekunowie, pracownicy administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o 

pracę w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno -prawną. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień każdego pracownika ustala Dyrektor 

żłobka. Przy podpisaniu umowy o pracę każdy pracownik otrzymuje zakres obowiązków, 

odpowiedzialności i uprawnień, który jest aktualizowany w miarę potrzeb. 

4. Zasady organizacji pracy pracowników określa Regulamin pracy. 

§ 19 

Do naczelnych obowiązków wszystkich  pracowników należy: 

1) Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami żłobka: wychowawczą,  opiekuńczą i edukacyjną, 

2) Przestrzeganie czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej 

efektywny. 

3) Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa powierzonym opiece wychowankom. 

4) Dbałość o dobre imię placówki. 

5) Przestrzeganie dyscypliny pracy. 

6) Przestrzeganie funkcjonujących w placówce regulaminów i  procedur. 

7) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora lub inną wskazaną 

przez niego osobę, wynikających z organizacji placówki, 

8) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

9) Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. 

10) Codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń, 

11) Dbałość o mienie żłobka i powierzony sprzęt i narzędzia pracy. 

12) Ochrona przed kradzieżą mienia żłobka. 

13) Informowanie Dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach oraz dostrzeżonych 

zdarzeniach i incydentach zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu 

dzieci i dorosłych. 

14) Zawiadamianie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących 

znamiona przestępstwa. 

15) Interweniowanie w sytuacji pojawienia się osób postronnych na terenie żłobka. 
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Pracownicy zobowiązani są do: 

1) Przestrzegania tajemnicy służbowej. 

2) Nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci, ich rodziców oraz 

innych pracowników żłobka. 

 

§20 

Każdy z pracowników zna i respektuje Konwencję Praw Dziecka. 

 

ROZDZIAŁ VII. RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE/ I WYCHOWANKOWIE 

ŻŁOBKA 

 

§ 21 

1. Rodzice /prawni opiekunowie/ i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego 

indywidualnego rozwoju. 

2. Formy współdziałania to:  

1. Zebrania ogólne i grupowe. 

2. Kontakty indywidualne z dyrektorem i opiekunowie 

3. Zajęcia otwarte. 

4. Spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp. 

5. Imprezy i uroczystości żlobkowe połączone z prezentacją umiejętności artystycznych 

dzieci. 

6. Warsztaty dla rodziców. 

7. Pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii. 

8. Gazetki informacyjne dla rodziców. 

9. Wycieczki. 

10. Spotkania integracyjne, festyny. 

11. Inne formy stosowane w pedagogice. 

3. Rodzice /prawni opiekunowie/ mają prawo do:  

1. Uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci. 
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2. Wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez 

dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz 

pozycji społecznej czy materialnej. 

3. Zapoznania się z programem wychowania, nauczania i opieki realizowanym  

w żłobku. 

4. Uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów  

i niepowodzeń dziecka. 

5. Uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku 

pomocy. 

6. Przebywania w Żłobku oraz obserwowania zajęć po uzyskaniu zgody Dyrektora. 

7. Ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem żłobka, od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia. 

8. Wyboru zajęć dodatkowych płatnych z oferty żłobka. 

 

4. Rodzice /prawni opiekunowie/ mają obowiązek:  

 

1. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz procedur i regulaminów 

obowiązujących w żłobku. 

2. Ściśle współpracować z opiekunami pracującymi w grupie w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju dziecka, 

3. Przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie 

upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w 

godzinach funkcjonowania.  

4. Przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na 

prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko 

jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka,  

w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia  

o występującej chorobie dziecka, 

5. Informować o stanie zdrowia dziecka, przewlekłych chorobach, sposobach 

postępowania z dzieckiem, u którego występują problemy zdrowotne.  

6. Informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie 

zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać 
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opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak  

i psychiczne. 

7. Uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka 

i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie 

wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych. 

8. Na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu 

kontaktowego. 

9. Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń. 

10. Terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia 

dodatkowe zgodnie z regulaminem opłat w żłobku na dany rok szkolny. 

11. Przestrzegać warunków umowy cywilno-prawnej zawartej z Dyrektorem żłobka na 

świadczenie usług opiekuńczych. 

12. Respektować decyzje Dyrektora i nauczycieli podjęte w ramach ich kompetencji. 

13. Zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i 

bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym 

powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie 

„problemów fizjologicznych”. 

14. Odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu 

dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez 

Dyrektora. 

15. Z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników żłobka. 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI 

Rekrutacja oraz skreślenie dziecka  z listy wychowanków 

§ 22 
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1. Rekrutacja dzieci do żłobka w okresie 01.06.2020- 30.06.2022 prowadzona jest na 

podstawie zatwierdzonego regulaminu projektu Projekt pn. „Mama wraca do pracy – 

dzieci idą do Misia” nr RPLD.10.01.00-IZ-00-10-003/19 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej 10 – X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w rejonie 

Działanie: 01 - X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w 

wieku do 3 lat, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Mama wraca do pracy- dzieci idą do 

Misia” nr RPLD realizowanego przez organ prowadzący żłobek. 

2. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje spełnienie kryteriów rekrutacji określonych w 

zasadach rekrutacji i kwalifikacji uczestników (§3 Regulaminu rekrutacji i 

uczestnictwa w projekcie pt. „Mama wraca do pracy- dzieci idą do Misia”.  

3. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu 

z Dyrektorem. 

4. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej 

o świadczeniu usług opiekuńczych, zawartej pomiędzy stronami  

tj. rodzicami /prawnymi opiekunami/ lub jednym z rodziców dziecka /prawnych 

opiekunów/ a Dyrektorem żłobka. 

5. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka  

z listy wychowanków żłobka. 

6. Przyjęcie dziecka do żłobka noże nastąpić w trakcie całego roku,  

w miarę wolnych miejsc. 

7. Przyjęcie do żłobka dziecka niepełnosprawnego, z orzeczeniem lub opinią z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej jest uwarunkowane finansowymi i organizacyjnymi 

możliwościami placówki. 

. 

 

§ 23 

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora żłobka 

w szczególności gdy: 

1) Rodzice/prawni opiekunowie nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu 

i obowiązujących w placówce regulaminów i procedur. 
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2) Rodzice/prawni opiekunowie/ nie wywiązują się z obowiązku terminowego 

regulowania obowiązujących w placówce opłat – zalegania z odpłatnością za 

pobyt w żłobku powyżej dwóch miesięcy. 

3) Rodzice/prawni opiekunowie zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego 

lub fizycznego dziecka mające istotny wpływ na rozwój i bezpieczeństwo 

dziecka oraz innych dzieci w żłobku. 

4) Dziecko jest nieobecne ponad jeden miesiąc, fakt nie został zgłoszony oraz 

brak jest kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami/. 

5) Nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami /prawnymi opiekunami/  

a żłobkiem w kwestii rozwiązywania problemów. 

6) Dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci. 

7) Dziecko nagminnie łamie obowiązki wynikające z postanowień niniejszego 

statutu. 

8) Rodzice/prawni opiekunowie rozpowszechniają informacje godzące w dobre 

imię pracowników i żłobka. 

2. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy 

wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej 

zawartej pomiędzy rodzicami /prawnymi opiekunami/ a żłobkiem na świadczenie 

usług opiekuńczych. 

3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka 

przekazuje się rodzicom/prawnym opiekunom/ lub przesyła na  podany przez nich 

adres. 

 

ROZDZIAŁ IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLACÓWKI I  ZASADY 

ODPŁATNOŚCI 

§ 24 

1. Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:  

1) W okresie 01.06.2020 – 30.06.2022 dofinansowanie z projektu  pn. „Mama 

wraca do pracy – dzieci idą do Misia” nr RPLD.10.01.00-IZ-00-10-003/19 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
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lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 – X Adaptacyjność pracowników i 

przedsiębiorstw w rejonie Działanie: 01 - X.1 Powrót na rynek pracy osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. 

„Mama wraca do pracy- dzieci idą do Misia” nr RPLD realizowanego przez 

organ prowadzący żłobek. 

2) Od 01.07.2022 r. z opłat wnoszonych przez rodziców za dzieci zapisane do 

żłobka.  

3) Darowizn oraz środków przekazywanych przez organ prowadzący 

4) Innych źródeł takich jak np. festyny, kiermasze, zbiórki surowców wtórnych. 

5) Dotacji miejskiej, dostępnych projektów i programów samorządowych, 

funduszy europejskich itp. 

 

§ 25 

1. W okresie 01.06.2020 – 30.06.2022 odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z 

opłaty za wyżywienie dziecka, podlegającej zwrotowi za każdy zgłoszony dzień 

nieobecności dziecka w żłobku. 

2. Od 01.07.2022 r. odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składać się będzie z:  

a) Opłaty stałej – nie podlegającej zwrotowi w przepadku nieobecności dziecka  

w żłobku. 

b) Opłaty za wyżywienie dziecka, podlegającej zwrotowi za każdy zgłoszony 

dzień nieobecności dziecka w żłobku.  

2.1.Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie Dyrektor żłobka.  

2.2.Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki. 

 

3. Wszystkie opłaty za zajęcia dodatkowe płatne rodzice/prawni opiekunowie regulują  

u osób prowadzących w/w zajęcia.  
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ROZDZIAŁ X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26 

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka – 

opiekunów, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców , dzieci. 

2. Statut jest udostępniany na prośbę zainteresowanych w sekretariacie placówki. 

3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym  nie mogą być sprzeczne z postanowieniami 

niniejszego statutu. 

4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy. 

6. Funduszami żłobka dysponuje Dyrektor żłobka. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. 

8. Żłobek gwarantuje ochronę baz danych pracowników, rodziców i dzieci zgodnie z 

ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 

9. Zmiany w statucie wprowadzane są aneksem. 

10. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych . 

 

 

 

Dyrektor 

 

  



Niepubliczny Żłobek Miś  

 

 

                                       19 
 

 


