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STATUT

Żłobka „U Kubusia Puchatka” w Oleśnicy
ul. Koszarowa 4
§1
Żłobek „U Kubusia Puchatka” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r.
poz. 157 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z
2014 r. poz 925 oraz z 2017 r. poz. 2379)
3. Niniejszego statutu.
§2
Żłobek działa na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez
Burmistrza Oleśnicy, pod numerem 10/16, dokonanego w dniu 17 sierpnia 2016.
§3
Nazwa Żłobka brzmi: Żłobek „U Kubusia Puchatka” i używa się jej w pełnym brzmieniu.
§4
Miejscem prowadzenia działalności przez Żłobek jest Oleśnica, ul. Koszarowa 4.
Żłobkiem kieruje Dyrektor Żłobka.

§5

§6
Podmiotem prowadzącym Żłobek jest EURO TREND Sylwia Sendek, ul. Kopernika 6, NIP 883-14173-85, REGON 932954666.
§7
Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz
dzieci.
§8
Do zadań 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,
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dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny,
4) kształtowanie w dzieciach umiejętności życia w grupie,
5) tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne
metody pracy z dzieckiem,
6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Żłobku.
§9
Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:
1) sprawowanie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) tworzenie i realizację programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne
metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka
oraz programu adaptacji,
3) działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie,
4) współpracę ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną
oraz opiekę zdrowotną,
5) dbałość, aby w pomieszczeniach Żłobka były stale zapewnione czystość i porządek,
6) współpracę z rodzicami, obejmującą:
a) przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w
rozwoju psychofizycznym dziecka,
b) stwarzanie możliwości uczestniczenia przez rodziców w zajęciach z dziećmi
prowadzonych w Żłobku.
§ 10
1. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka, zwany dalej
„wnioskiem”, złożony elektronicznie przez rodziców.
2. O kolejności przyjęć do Żłobka decyduje kolejność złożenia wniosku.
3. Rekrutacja do Żłobka odbywa się w miarę zwalniania się miejsc w Żłobku.
4. Dyrektor Żłobka ogłasza listę dzieci przyjętych do Żłobka i informuje o przyjęciu dziecka do
Żłobka jego rodziców.
§ 11
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy w sprawie korzystania z usług
Żłobka najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko z usług Żłobka.
§ 12
1. Wysokość opłat związanych z pobytem i wyżywieniem dziecka w Żłobku określa cennik Żłobka, a
także Umowa o świadczenie usług. Powyższe dokumenty regulują również zasady ponoszenia
kosztów zajęć dodatkowych oraz opłat za wyżywienie.
§ 13
Nadzór nad Żłobkiem ,,U Kubusia Puchatka” w Oleśnicy w zakresie warunków i jakości świadczonej
opieki sprawuje Burmistrz Miasta Oleśnica na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę
Miejską w Oleśnicy w drodze uchwały.

