STATUT ŻŁOBKA „ŚWIAT MALUCHA”
W WIELISZEWIE

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Żłobek „Świat Malucha”, prowadzony przez firmę „Świat Malucha” Radosław Jankowski,
Monika Jankowska s.c. z siedzibą w Wieliszewie przy Aleja Solidarności 7A zwany dalej
Żłobkiem działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz.
235; Dz.U. z 2016 r. poz. 157; z 2017 r. poz. 10, 1428)
2) statutu
3) regulaminu organizacyjnego
3) innych przepisów szczególnych.

2. Żłobek obejmuje opieką dzieci od 1 do 3 lat życia. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza
się przyjęcie dziecka, które ukończyło 10 miesięcy życia. Opieka nad dzieckiem może być
sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w
przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym
- 4 rok życia.

Dział II. CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

1. Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój
psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.

2. Zadaniem Żłobka jest:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;
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3) zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci;
4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
5) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka

3. Zadania powyższe Żłobek realizuje poprzez:
1) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój
psychoruchowy dziecka, właściwy do jego wieku;
2) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka;

Dział III. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

1. Rekrutacja do Żłobka odbywa się przez cały rok w zależności od wolnych miejsc.
2. Przyjęcie dziecka do Żłobka ma miejsce po wypełnieniu formularza zgłoszenia, wpłacie
wpisowego i podpisaniu umowy.
3. Dzieci przyjmowane są do Żłobka według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu do
Żłobka mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do Żłobka oraz dzieci z rodzin
wielodzietnych.
4. Dopuszcza się przyjmowanie do Żłobka dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego, o ile Żłobek może spełnić wymagania określone w orzeczeniu.
5. Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich dzieci i pracowników Żłobka na zajęcia
przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe.
6.

Raz do roku pobierana jest od rodzica opłata za ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków.
Dział IV. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE
1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna, obejmuje koszty wyżywienia i pobytu dziecka.
2. Miesięczna opłata za koszty wyżywienia dziecka podlega obniżeniu w przypadku
nieobecności dziecka w żłobku, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności, po
wcześniejszym poinformowaniu właściciela lub wychowawcy o tym fakcie.

Dział V. ZASADY UDZIAŁU RODZICÓW W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W ŻŁOBKU.
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1. Dopuszcza się udział rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku po uprzednim
zgłoszeniu chęci udziału w zajęciach dyrektorowi Żłobka.
2. Istnieje możliwość udziału rodziców w zajęciach pokazowych przygotowanych przez
opiekunki.
3. Opiekun współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i
opieki nad

dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/opiekunów prawnych do

uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju:
a. opiekun na bieżąco informuje rodziców o postępach dziecka oraz zgłasza
rodzicom/prawnym opiekunom poważne problemy zaobserwowane u dziecka
b. opiekun pozostaje do dyspozycji rodziców w czasie cotygodniowych indywidualnych
konsultacji
c. opiekun organizuje cykliczne zebrania rodziców (ogólne, informacyjne i
pedagogizujące)
d. opiekun organizuje zajęcia otwarte dla rodziców
e. opiekun zamieszcza bieżące informacje na tablicy ogłoszeń.

Dział V. ORGANY ŻŁOBKA
1. Żłobkiem zarządza dyrektor posiadający wymagane kwalifikacje. Do obowiązków
dyrektora Żłobka w szczególności należy:
1)

kierowanie działalnością żłobka i wykonywanie zadań statutowych;

2)

reprezentowanie żłobka na zewnątrz;

3)

zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci;

2. Opiekunem w Żłobku może być wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci. Dopuszcza się
zatrudnienie dodatkowych osób do pomocy lub wolontariuszy.
4. W Żłobku może być utworzona rada rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka. Rada
uchwala regulamin swojej działalności.
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Dział VI. PRAWA DZIECI
1. Dzieci mają prawo do:
a. szacunku
b. nietykalności cielesnej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy
c. poczucia bezpieczeństwa
d. zabawy i nauki na miarę swoich indywidualnych potrzeb i możliwości
e. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
f. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo –
wychowawczym.

Dział VII. ZASADY SKREŚLANIA DZIECI Z LISTY WYCHOWANKÓW

1. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków Żłobka w przypadku gdy:
a. rodzice (opiekunowie) przyprowadzają dziecko z oznakami chorób
b. informacje podane z formularzu zgłoszenia dziecka są niezgodne z prawdą
c. rodzice/opiekunowie zataili informacje o stanie zdrowia dziecka
d. rodzice/opiekunowie opóźniają się z terminowym ponoszeniem opłat
e. nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/opiekunami a
nauczycielem/opiekunem w zakresie rozwiązywania problemów.

Dział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Wieliszew.
2. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Statut Żłobka obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Żłobka,
nauczycieli/opiekunów, rodziców/opiekunów, pracowników obsługi.
4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
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