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Statut Żłobka [1]

Za??cznik
do uchwa?y nr XIII.91.2015
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 wrze?nia 2015.

STATUT ??OBKA GMINNEGO Z SIEDZIB? W NOWYCH SKALMIERZYCACH

Rozdzia? 1

Postanowienia ogólne

§ 1.
??obek Gminny z siedzib? w Nowych Skalmierzycach, zwany dalej „??obkiem” dzia?a na podstawie:
1)

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie?mi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457);

2)

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z pó?n. zm.); 3)
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z pó?n. zm.); 4)
niniejszego statutu.

§ 2.
1.

??obek jest samodzieln?, wydzielon? organizacyjnie gminn? jednostk? bud?etow?.
2. ??obek nie posiada osobowo?ci prawnej.
3. Siedziba ??obka mie?ci si? w Nowych Skalmierzycach przy ul. Hallera 1
4. Organem prowadz?cym ??obek jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
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Rozdzia? 2

Cele i zadania ??obka

§ 3.
Podstawowym celem ??obka jest organizowanie i prowadzenie dzia?alno?ci profilaktyczno-zdrowotnej,
opieku?czej i wychowawczej, wspomagaj?cej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od uko?czenia
20 tygodnia ?ycia do 3 lat.

§ 4.

Do zada? ??obka nale?y:
1)

zagwarantowanie dzieciom w?a?ciwej opieki piel?gnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej,
wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzgl?dnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka
niepe?nosprawnego ze szczególnym uwzgl?dnieniem rodzaju niepe?nosprawno?ci;

2)

dbanie o bezpiecze?stwo i zdrowie dzieci;

3)

wspó?dzia?anie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;

4)

zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w ??obku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia
wy?ywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

§ 5.

Cele ??obka s? osi?gane, poprzez:
1)

stosowanie ró?nych metod i form pracy z dzie?mi, uwzgl?dniaj?cych ich rozwój psychomotoryczny;

2)

stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich w?asnej inicjatywy;
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3)

zapewnienie dzieciom mo?liwo?ci odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;

4)

zapewnienie dzieciom pobytu na ?wie?ym powietrzu;

5)

wspó?prac? z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizacj? spotka?, zaj??
otwartych oraz w??czanie rodziców w dzia?alno?? grupy.

Rozdzia? 3

Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w ??obku

§ 6.

1.

Do ??obka przyjmowane s? dzieci w wieku od 20 tygodnia ?ycia do uko?czenia 3 roku ?ycia. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach mo?liwe jest przed?u?enie pobytu dziecka w ??obku do
4 roku ?ycia.
2. Do ??obka przyjmowane s? dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkuj? na terenie
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
3. Pierwsze?stwo w przyj?ciu do ??obka maj? (z zachowaniem ust. 1 i 2):
1. dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracuj?cych zawodowo lub ucz?cych si?;
2. dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowuj?cego dziecko (w rozumieniu art.
50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie?mi w wieku do lat 3);
3. dzieci niepe?nosprawne, posiadaj?ce orzeczenie o niepe?nosprawno?ci;
4. dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopie? niepe?nosprawno?ci b?d? ca?kowit? niezdolno?? do samodzielnej egzystencji na
podstawie odr?bnych przepisów;
5. dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i wi?cej);
4. Dzieci spoza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce b?d? przyjmowane do ??obka na dany rok
szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszka?ców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
i posiadania wolnych miejsc w placówce.

§ 7.
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1.

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka obj?tego opiek? maj? prawo do:
1.

uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;
2. uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;
3. wyra?ania opinii i wniosków na temat funkcjonowania ??obka i pracowników ??obka, w
tym dyrektora.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka obj?tego opiek? zobowi?zani s? do:
1.

przestrzegania statutu ??obka;
2. zaopatrzenia dziecka w niezb?dne przedmioty, przybory i pomoce;
3. przyprowadzania i odbierania dziecka ze ??obka osobi?cie lub przez upowa?nion? przez
siebie osob?, zapewniaj?c? dziecku pe?ne bezpiecze?stwo;
4. terminowego uiszczania odp?atno?ci za pobyt i wy?ywienie dziecka w ??obku;
5. przyprowadzania do ??obka wy??cznie dziecka zdrowego.

Rozdzia? 4

Zasady ustalania op?at za pobyt i wy?ywienie dziecka w ??obku

§ 8.
1.

Pobyt dziecka w ??obku jest p?atny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowi?zani s? do
ponoszenia op?aty za pobyt i wy?ywienie dziecka przebywaj?cego w ??obku.
2. ??obek pobiera op?aty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z us?ug ??obka
wyliczone w oparciu o przyj?te w drodze odr?bnej uchwa?y Rady Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce stawki op?aty uwzgl?dniaj?ce:
1. op?at? za pobyt dziecka w ??obku, nie d?u?ej jednak ni? 10 godzin dziennie ustalon?
jako iloczyn stawki dziennej oraz liczby dni pobytu dziecka w ??obku;
2. op?at? dodatkow? za wyd?u?ony (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów) pobyt
dziecka w ??obku, przekraczaj?cy 10 godzin dziennie;
3. op?at? za wy?ywienie (stawk? ?ywieniow?) równ? kosztowi surowca zu?ytego do
przyrz?dzania posi?ków dla dzieci, zgodnie z normami ?ywienia w?a?ciwymi dla dzieci
do lat 3.
3. Wysoko?? op?aty za wy?ywienie o których mowa w ust. 2 pkt. 3 ustala co roku Dyrektor
??obka.
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4.

Op?aty, o których mowa w ust. 2, za czas przebywania dziecka w ??obku wnosi si? z do?u do 10
dnia nast?pnego miesi?ca.
5. Szczegó?owy zakres i zasady odp?atno?ci za wy?ywienie i pobyt dziecka w ??obku okre?la
umowa zawierana pomi?dzy dyrektorem ??obka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Rozdzia? 5

Organizacja ??obka

§ 9.

1.

??obek stanowi zak?ad pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Dyrektor ??obka jest prze?o?onym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje
??obek na zewn?trz.
3. Dyrektor ??obka dzia?a na podstawie pe?nomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gminy i
Miasta Nowe Skalmierzyce.
4. Organizacj? wewn?trzn? ??obka okre?la regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora
??obka.
5. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor ??obka ustala godziny pracy ??obka, bior?c pod uwag?
opinie rodziców.
6. Dyrektor ??obka jest odpowiedzialny za realizacj? zada? okre?lonych w § 4 oraz za:
1. dokonywanie czynno?ci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników
??obka;
2. opracowywanie rocznych planów finansowych ??obka;
3. racjonalne gospodarowanie ?rodkami finansowymi ??obka;
4. sprawne administrowanie i zarz?dzanie maj?tkiem ??obka.

7.

Dyrektor w celu realizacji zada? wydaje zarz?dzenia i regulaminy.

Rozdzia? 6

Mienie ??obka
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§ 10.

??obek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorz?dzie gminnym oraz
ustawy o gospodarce nieruchomo?ciami i zapewnia jego nale?yt? ochron?, jak równie? jego w?a?ciwe
wykorzystanie.

Rozdzia? 7

Gospodarka finansowa

§ 11.

1.

Gospodarka finansowa ??obka prowadzona jest w formie w?a?ciwej dla gminnej jednostki
bud?etowej na zasadach okre?lonych w ustawie o finansach publicznych.
2. ?ród?ami finansowania ??obka s?:
1. ?rodki finansowe z bud?etu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce;
2. op?aty wnoszone przez rodziców za us?ugi ?wiadczone w ramach dzia?alno?ci
statutowej;
3. inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.
3. Podstaw? gospodarki finansowej ??obka jest roczny plan finansowy, obejmuj?cy planowane
dochody i wydatki ??obka.
4. ??obek prowadzi i przechowuje dokumentacj? zgodnie z odr?bnymi przepisami.

Rozdzia? 8

Nadzór i kontrola nad ??obkiem
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§ 12.

1.

Nadzór nad dzia?alno?ci? ??obka sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególno?ci:
1. warunki i jako?? ?wiadczonej opieki;
2. realizacj? zada? statutowych;
3. prawid?owo?? gospodarowania mieniem;
4. gospodark? finansow?.

Rozdzia? 9

Postanowienia ko?cowe

§ 13.

1.

??obek u?ywa piecz?ci pod?u?nej o tre?ci: ??obek Gminny w Nowych Skalmierzycach ul.

Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce.
2. Zmiany w niniejszym statucie mog? by? dokonywane wy??cznie w trybie w?a?ciwym dla jego
nadania.
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