STATUT
Niepublicznego Żłobka BIAŁA ŻYRAFA
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 Biała Żyrafa.
2. Organem założycielskim jest Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE.
3. Siedziba Żłobka znajduje się w Osieku, przy ulicy Św. Katarzyny 30A, w
gminie wiejskiej Lubin.
4. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Wójt Gminy Lubin.
§2
Żłobek działa na podstawie:
1. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych z dnia 20.11.1989 r. (Dz. U. 1999 nr 120 poz. 526
ze zm.)
2. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.
U. 2011 nr 45 poz. 235 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” i rozporządzeń do
niej wykonawczych,
3. Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez
Wójta Gminy Lubin dokonanego dnia 31.07.2018r. r. pod numerem 4418;
4. Niniejszego Statutu
5. Regulaminu organizacyjnego żłobka.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji
§3
1. Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od
ukończenia 20 - tego tygodnia życia. Opieka może być sprawowana do
ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
2. Dyrektor nadzoruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na
zewnątrz.
§4
Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:
1. opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2. właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie
zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka,
3. zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka,
4. kształtowanie postaw społecznych poprzez przyzwyczajania dzieci do
zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników,
przygotowując tym samym dzieci do dalszych etapów edukacji
(przedszkole),
5. wyżywienia dostosowanego do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci,

6. opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do
zgłaszanych przez rodziców potrzeb,
7. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka dokumentowanego w
Karcie Obserwacji Rozwoju dziecka,
8. wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.
§5
Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka:
1. w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem,

opiekę nad dzieckiem sprawuje odpowiednio wykwalifikowana kadra
Żłobka, która spełnia wymagania określone w Ustawie,
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. żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w
szczególności:
a)troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez
zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego
oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
b)wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w
przypadku dziecka niepełnosprawnego –ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
c)zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
d)troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,
e)kształtuje postawy społeczne,rozbudza świadomość patriotyczną
f)rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci,uwrażliwia na piękno
przyrody, zmienność pór roku i rozbudza świadomość ekologiczną,
g)współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich
funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
h)udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i
rozwoju.
§6
Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
a) dobrem dziecka,
b) potrzebą wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
c) koniecznością wyrównywania deficytów rozwojowych,
ROZDZIAŁ III
Warunki przyjmowania dzieci
§7
1. Kwalifikacji do Żłobka podlegają dzieci, które w momencie rozpoczęcia
uczęszczania do Żłobka ukończą co najmniej 20. tydzień życia.
2. Rekrutacja ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski o przyjęcie dziecka
są przyjmowane przez cały rok.

3. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans, z tym zastrzeżeniem,
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że w sposób preferencyjny traktowane są rodziny wielodzietne oraz dzieci
niepełnosprawne.
Podstawą uczestniczenia w rekrutacji dziecka do Żłobka jest złożenie
Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka, wpłata opłaty wpisowej oraz
podpisanie umowy o świadczenie usług w zakresie opieki i wyżywienia
dziecka w Żłobku,
Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie
całego roku, w miarę wolnych miejsc.
W przypadku, gdy wszystkie miejsca w Żłobku są zajęte, a któreś z dzieci
uczęszczających do Żłobka jest nieobecne przez dłuższy okres czasu
(urlopowanie), Żłobek może przyjąć inne dziecko na miejsce dziecka
czasowo nieobecnego, z tym zastrzeżeniem, że umowa o świadczenie
usług opieki i wyżywienia dziecka w Żłobku zawierana pomiędzy
rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka przychodzącego do żłobka a
dyrektorem Żłobka jest zawierana jedynie na okres planowanej
nieobecności dziecka czasowo nieobecnego (urlopowanego).
ROZDZIAŁ IV
Opłaty
§8
Żłobek jest niepubliczną placówką opiekuńczą, a świadczone w nim usługi
są odpłatne.
Wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku, w tym za wyżywienia
oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobku poza godzinami pracy Żłobka
reguluje umowa o świadczenie usług opieki i wyżywienia dziecka w Żłobku
zawierana pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka a dyrektorem
Żłobka.
Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku jest niezmienna i nie jest
uzależniona od obecności lub absencji Dziecka w Żłobku.

ROZDZIAŁ V
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku
§9
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 zmienne.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 10
1. Organ prowadzący Żłobek może dokonać zmian Statutu.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje
on zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka oraz na stronie
internetowej www.civis-lubin.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Żłobek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
statucie. Jeśli te zmiany wymuszają konieczność wprowadzenia zmian w
dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane
odpowiednio wcześniej.
5. Niniejszy statut wchodzi w życie 01.08.2018 roku.

