PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA ŻŁOBKA „CENTRUM
DZIECIĘCE JASIA I MAŁGOSI”
Żłobek „Centrum Dziecięce Jasia i Małgosi” w Łodzi 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)
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr
69 poz. 367)
3. Statutu oraz Regulamin
4. Pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży
Pożarnej
5. Wpisu do Rejestru Żłobków (nr 3/2012) prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi

STATUT ŻŁOBKA „CENTRUM DZIECIĘCE JASIA I MAŁGOSI”
I. NAZWA I ORGAN PROWADZĄCY
1. Siedziba Żłobka „Centrum Dziecięce Jasia i Małgosi” (zwanego dalej żłobkiem) znajduje się w
Łodzi przy ul. Kasowej 2
2. Żłobek prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej
3. Założycielem oraz właścicielem żłobka jest Pani Magdalena Dziuda
4. Osoby reprezentujące żłobek
Maciej Dziuda (Dyrektor)
Magdalena Dziuda (Właściciel)

II. CELE

1. Nadrzędnym celem Żłobka jest dobro Dziecka
2. Pomoc w opiece nad Dzieckiem i jego wychowaniem
3. Wspomaganie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi
4. Ukierunkowywanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i
przyrodniczym

III. ZADANIA

1. Żłobek realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) z zapewnieniem życzliwego i podmiotowego
traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym
2. Żłobek zapewnia właściwą organizację procesu opiekuńczo–wychowawczo- dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
3. Żłobek zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz
zapewnia ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
4. Żłobek stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu w
twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej przy zachowaniu jak najwyższego
stopnia poszanowania ich godności osobistej
5. W szczególności zadaniem placówki jest:
objęcie opieką dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz
optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,
kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi oraz otaczającego
świata,
kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji dla odmienności kulturowych i narodowościowych

zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym
urządzeniem i wyposażeniem obiektu Żłobka i utrzymywaniem ich w należytym stanie
współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

IV. ZASADY ODPŁATNOŚCI

1. Bezzwrotna opłata wpisowa wynosi 300,00 zł (słownie: pięćset złotych)
2. Czesne za pobyt w Żłobku wynosi: 550,00 zł (słownie: sześćset złotych), za każdy miesiąc
pobytu Dziecka.
3. Opłata za dodatkową godzinę opieki wynosi:
10zł (słownie: dziesięć złotych) po wpłacie wpisowego opieka w tygodniu w godz 7.00-17.00
20zł (słownie: dwadzieścia złotych) opieka w tygodniu (bez wpłaty wpisowego) w godz 7.0017.00
20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) opieka w tygodniu w godz 17.00-7.00
3. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok ustalana dyrektor
4. Opłaty za pobyt Dziecka w placówce należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 10
dnia każdego miesiąca na konto lub w sekretariacie placówki. Opłata składa się z: czesnego +
opłata za żywienie (mnożona przez ilość dni w miesiącu).
5. Żłobek oferuje Dzieciom trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad (dwudaniowy),
podwieczorek. Zasady odpłatności za wyżywienie ustala Dyrektor.

REGULAMIN ŻŁOBKA „CENTRUM DZIECIĘCE JASIA I
MAŁGOSI”
I. ORGANIZACJA PRACY

1.Opieka nad Dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku
maksymalnie w godzinach 6:30-17:30. Indywidualny czas pracy danych placówek ustala
Dyrektor , informując o tym pisemnie na tablicy ogłoszeń. Dzieci można przyprowadzać i
odbierać w dowolnych, wcześniej ustalonych godzinach .
2. Żłobek organizuje zajęcia dodatkowe
3. Placówka zapewnia bezpieczeństwo i fachową opiekę.
4. Żłobek prowadzi żywienie Dzieci. Stawka dzienna za żywienie może ulegać zmianie, z
powodu zmian cen produktów żywnościowych. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami
sanitarno - epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

II. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W CENTRUM

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w żłobku jest wpłata wpisowego, złożenie
wypełnionej oraz podpisanej karty zgłoszeniowej, podpisanie umowy, oraz terminowe
uiszczanie czesnego i opłaty za żywienie
2. Kartę Zgłoszenia Dziecka wypełniają Rodzice (prawni opiekunowie) i przekazują ją
dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu Dziecka do placówki niezbędne jest podpisanie umowy o
sprawowanie opieki.
3. Do żłobka mogą uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające opieki medycznej.
Rodzice są zobowiązani przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe bez objawów chorobowych (
takich jak kaszel, katar, wysypka itp.;) w innym przypadku opiekunki mają prawo odmówić
przyjęcia dziecka w danym dniu do placówki.
4. W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice (prawni opiekunowie)
zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania Dziecka
osobiście. Dziecko może być odebrane przez inną osobę dorosłą upoważnioną przez Rodziców
(prawnych opiekunów) w formie pisemnej.
6. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do żłobka, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni
poinformować na piśmie dyrektora z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania
odpłatności następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

7. Czesne obejmuje pobyt Dziecka w placówce maksymalnie godzinach od 6:30 do 17:30 oraz
uczestnictwo w stałych zajęciach. Pozostałe zajęcia dodatkowe oraz konsultacje specjalistyczne
prowadzone są na podstawie pisemnej deklaracji Rodziców (prawnych opiekunów)
8. Nabór do placówki prowadzony jest cały rok
9. Podstawą rekrutacji jest kolejność zgłoszeń

III. ORGANIZACJA CENTRUM

1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
2. Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 roku życia.
3. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora
Żłobka.
5. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców określa godziny posiłków i zajęć
prowadzonych w centrum.
6. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. pobyt w ogrodzie,
przedstawienia lub uroczystości).

IV. PRAWA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

1. Uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju
2. Rodzice otrzymują wszelkie informacje dotyczące dzieci od Dyrektora placówki we wcześniej
ustalonych godzinach

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

1. Interesowanie się treścią pracy Żłobka a w tym celu:
2. Branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, zajęciach otwartych
3. Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców
3. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń Dyrekcji przedszkola
4. Regularne wnoszenie opłat za Żłobek
5. Stosowanie się o uwag Dyrektora lub opiekunek w kwestiach higieniczno -zdrowotnych
dziecka
6. Dostarczanie, w miarę potrzeb, przyborów higienicznych takich jak pieluchy, chusteczki itp.
7. Do indywidualnego ubezpieczenia dziecka we własnym zakresie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do placówki uczęszczają dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat.
2. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy nauczycielami, obsługą żłobka a Rodzicami (prawnymi
opiekunami), uwagi, skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi placówki.
3. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do
placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
4. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do żłobka przyjmuje się dzieci zdrowe.
5. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do żłobka w przypadku gdy:
Rodzice (prawni opiekunowie) zalegają z opłatami za 1 miesiąc;
Rodzice (prawni opiekunowie) zataili istotną informację o dziecku, która ma wpływ na
prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny;
nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami (prawnymi opiekunami) a personelem
dydaktycznym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo dydaktycznych

