STATUT
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA DLA DZIECI
„MALI PRZYJACIELE”

LUBLIN, STYCZEŃ 2018

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania żłobka dla dzieci
„Mali Przyjaciele” zwanej w dalszej treści „Żłobkiem.
2. Podmiotem założycielskim żłobka jest:
Dogoterapia Amigos Budzyńska Marta
z siedzibą w Lublinie przy ul. Sielankowej 14/5 w Lublinie,
zwanym w dalszej treści „Założycielem”.
3. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Dogoterapia Amigos oraz Prezydent Miasta
dla odpowiedniej lokalizacji placówki poprzez osoby przez niego upoważnione.
4. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny nad żłobkiem sprawują odpowiednie służby dla
odpowiedniej lokalizacji placówki.
5. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem:
ul. Kryształowa 8/U11, 20-582 Lublin
6. Żłobek używa pieczęci o treści:
Niepubliczny Żłobek dla Dzieci
„Mali Przyjaciele”
ul. Kryształowa 8/U11
20-582 Lublin
§2
Zespół żłobków działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 747).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów
dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367),
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku
w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 nr 69, poz. 368),

4. Niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania żłobka
§3
1. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy a w szczególności:
a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych,
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci
niepełnosprawnych,
c) prowadzenie

zajęć

opiekuńczo

–

wychowawczych

i

edukacyjnych,

uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku
dziecka,
d) rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków
wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie
z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
e) wyrabianie nawyków higieny życia codziennego,
f) prawidłowy rozwój fizyczny dzieci,
g) kształtowanie postaw społecznych,
h) dbanie o odpowiednie żywienie.
§4
1. Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących
obszarów:
a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku,
b) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych,
c) rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,

d) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych
szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
e) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
f) rozwijanie wrażliwości moralnej,
g) kształtowanie

umiejętności

zachodzących

w otoczeniu

obserwacji,

ułatwianie

rozumienia

społecznym,

przyrodniczym,

zjawisk

kulturowym

i technicznym,
h) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej
i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
i) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,
j) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego,
bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
k) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
l) zagwarantowanie dziecku właściwej pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej , poprzez
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, ze szczególnym
uwzględnieniem

dzieci

niepełnosprawnych,

z

uwzględnieniem

rodzaju

niepełnosprawności
m) wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności.
§5
1. Zespół żłobków realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
a) dobrem dziecka,
b) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
c) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia,
rozwoju zainteresowań i indywidualizowane oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III
Organy i organizacja żłobka
§6
1. Organami zespołu żłobków są:
a) Założyciel,
b) Dyrektor placówki.
§7
1. Obszarem działania żłobka jest miasto Lublin.
2. Żłobek

funkcjonuje

jako

niepubliczna

placówka

opiekuńczo-wychowawcza

oraz edukacyjna, zapewniająca opiekę i wychowanie dzieci od ukończonego 20-tego
tygodnia życia do 3 roku życia.
3. Placówka żłobka jest placówką zlokalizowaną na parterze budynku.
4. Grupa dzieci w żłobku liczy maksymalnie 15 dzieci.
5. Podział dzieci na grupy uzależniony jest od zapotrzebowania środowiska
oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
6. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań
dzieci lub potrzeb ich rodziców.
7. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne
jest tworzenie innego składu grup żłobkowych.
8. Jedna opiekunka może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku,
gdy w grupie jest dziecko poniżej 1 roku lub wymagające szczególnej opieki, nad
maksymalnie 5 dzieci.
9. Placówka żłobka jest czynna 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy, Wigilii i Sylwestra oraz dni wyznaczonych przez właściciela.
10. Żłobek zapewnia opiekę do 10 godzin dziennie. Placówka czynna jest od poniedziałku
do piątku w godz. 07.00 lub 07.30-18.00.
11. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy żłobka pobierana jest dodatkowa
opłata, za każdą godzinę w wysokości 20 zł.
12. Do chorego dziecka, nieodebranego ze żłobka w wyznaczonym czasie (3 h od
poinformowania rodzica), zostaje wezwana karetka. Koszt opiekuna jadącego
z dzieckiem, zostanie naliczony do czesnego, w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą

godzinę, od momentu przyjazdu karetki, do momentu przyjazdu rodzica/opiekuna
do szpitala.
13. Organizację pracy placówki żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony
przez dyrektora żłobka.
14. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w żłobku
oraz na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.
15. Wszystkie dzieci uczęszczające do placówki żłobka korzystają z posiłków
dostarczanych przez zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę cateringową.
16. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z konwencji Praw Dziecka, a w szczególności
mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego,
b) akceptacji takimi jakim jakimi są,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
czy zaniedbania ze strony dorosłych,
d) poszanowania godności i własności osobistej,
e) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
f) zabawy i wyboru towarzystwa,
g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
h) życzliwego

i

podmiotowego

traktowania

w

procesie

dydaktycznym

i wychowawczym,
i) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
j) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi
zdarzeniami.
§8
1. W placówce żłobka nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich
bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio
ratującymi zdrowie lub życie dziecka.
2. W placówce żłobka nie podaje się dzieciom leków.

§9
1. Rekrutacja dzieci do placówki żłobka prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego
Regulaminu.
§10
1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Właściciela w szczególności
gdy:
a) rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązujących w statucie żłobka,
b) rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka
mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo
innych dzieci,
c) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
d) rodzic przyprowadza dziecko niewłaściwie ubrane do warunków pogodowych,
e) umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła,
f) pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka doręcza się
rodzicom w formie pisemnej,
g) rodzic/opiekun przyprowadza chore dziecko do żłobka,
h) rodzic/opiekun nie przynosi zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego właściwy
stan zdrowia dziecka umożliwiający uczęszczanie do placówki.
§11
1. Do odebrania dziecka upoważnieni są rodzice/opiekunowie oraz pisemnie wskazani
przez nich pełnoletnie osoby. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna
odbierającego dziecka.
2. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun lub wskazana do obioru osoba, co, do
której zachodzi podejrzenie, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem,
dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez
placówkę żłobka inne uprawionej do odbioru dziecka osoby.
3. Rodzic/opiekun ma obowiązek oddania przebranego dziecka pod opiekę do sali
dziennej.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.

5. Dzieci chore lub z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane.
6. Personel żłobka ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów o wszelkich
niepokojących

objawach

zachowania

się

dziecka

w

celu

ograniczenia

i nie dopuszczenia do rozwoju choroby u dziecka lub zarażenia innych.
7. Na terenie placówki żłobka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu
oraz przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
8. Rodzice/opiekunowie mają zakaz korzystania ze wszystkich pomieszczeń w placówce
żłobka z wyjątkiem wiatrołapu i szatni.
9. Placówka żłobka ma prawo do wezwania karetki pogotowia w uzasadnionych
przypadkach do dziecka.
10. W przypadku nieodebrania chorego dziecka z placówki do 3 h od momentu zgłoszenia
rodzicowi/opiekunowi, placówka żłobka ma prawo wezwać karetkę do dziecka. Opłata
za wezwaną karetkę zostanie naliczona na koszt rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
11. Rodzice/opiekunowie mają prawo do wezwania lekarza do żłobka, w celu
potwierdzenia jego właściwego stanu zdrowie. Koszt danego lekarza leży po stronie
rodziców/opiekunów.
12. Rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani do zapewnienia wyprawki dziecku
i dostarczana na bieżąco pieluch, kremów, ubranek, mokrych chusteczek. W przypadku
braku ww. rzeczy placówka żłobka na koszt rodzica zakupi brakujące rzeczy potrzebne
do zapewnienia dziecku właściwej pielęgnacji.
13. Dla zapewnienia komfortu adaptacyjnego i bezpieczeństwa dziecka placówka zezwala
na przynoszenie do żłobka jednej niewielkiej zabawki (najchętniej pluszowego misia),
jednocześnie zabrania wynoszenia ze żłobka jakichkolwiek zabawek i pomocy
edukacyjnych.
§12
1. Za pobyt dziecka w żłobku rodzice/opiekunowie, z którymi została zawarta umowa na
świadczenie usługi opieki, uiszczają miesięczną opłatę zgodnie z zawartą umową.
2. Za pobyt dziecka w żłobku rodzice/opiekunowie, z którymi została zawarta umowa
na świadczenie usługi opieki, uiszczają jednorazowa wpisowe zgodnie z zawartą
umową.
3. Rodzice/opiekunowie uiszczają opłatę za dzienne wyżywieni dziecka zgodnie ze stawką
zawartą w umowie.

4. Szczegółowe zasady uiszczania opłat za pobyt dziecka w żłobku zostaną określone w
regulaminie żłobka.
§13
1. Dyrektor placówki żłóbka może dokonać zmian w Statucie Żłobka wyłącznie
po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody założyciela, pod rygorem bezskuteczności
zmiany.
2. Dla

zapewnienia

wszystkim

zainteresowanym

dostępu

do

statutu

zostaje

on zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki.
3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszego statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
5. Zespół żłobków zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym statucie.
6. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

