
STATUT
DOMOWEGO ŻŁOBKA „OTO BAJKA” W NOWYCH BIELICACH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w 
dalszej części żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: DOMOWY ŻŁOBEK „OTO 
BAJKA”.

2. Organem prowadzącym żłobek jest Małgorzata Lisztwan, prowadząca działalność 
gospodarczą pod nazwą: Małgorzata Lisztwan DOMOWY ŻŁOBEK „OTO BAJKA”, z 
siedzibą w 76-039 NOWE BIELICE, UL. AZALIOWA 5.

3. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Wójt gminy Biesiekierz.
4. Nadzór sanitarno - epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby 

sanitarne w Koszalinie.
5. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: ul. Azaliowa 5, 76-039 Nowe Bielice.

 

§2

Żłobek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, 
poz.235), zwanej dalej ustawą.

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie 
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 
2011 nr 69, poz.367).

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie 
zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 
wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 368).

4. Niniejszego statutu.
 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji.

§3

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy.

Są to w szczególności:

1. Opieka nad dziećmi do lat 3 (w szczególnych przypadkach do lat 4), w warunkach 
bytowych zbliżonych do warunków domowych.



2. Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie 
zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
dziecka.

3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój 
psychomotoryczny właściwe do wieku dziecka.

 

§4

Zakres i sposób realizacji zadań żłobka:

1. Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki,
wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć 
ogólnorozwojowych.

2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka.
3. Zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
4. Troska o rozwój umysłowy dziecka.
5. Kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia 

i współdziałania w gronie rówieśników.
6. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.
7. Współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi pełniąc, wobec nich, funkcję 

doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
 

§5

Żłobek, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:

1. Dobrem dziecka.
2. Potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych.
3. Koniecznością wspierania rozwoju dziecka.

 

ROZDZIAŁ III

Warunki przyjmowania dzieci i skreślania z listy wychowanków.

§6

1. Dzieci przyjmowane są do żłobka w wyniku rekrutacji.
2. Zapisy prowadzone są przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc.
3. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka. O przyjęciu 

do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń tym, pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące 
pobyt z poprzedniego roku oraz ich rodzeństwo.

4. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o 
świadczeniu usług, zawartej między stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub 
jednym z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, a żłobkiem oraz po uiszczeniu 
opłaty wpisowej.



§7

1. Placówka może skreślić Dziecko z listy wychowanków Żłobka w przypadkach:
2. Naruszenia przez Rodziców/Opiekunów godzin odbierania dzieci ze żłobka,
3. Systematycznego opóźniania przez Rodziców/Opiekunów płacenia czesnego,
4. Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego 

prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie,
5. Naruszenia przez Rodziców/Opiekunów zasad harmonijnej współpracy z placówką i 

innymi Rodzicami.
6. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny z 

zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego.

7. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców/Opiekunów od 
obowiązku opłat z tytułu czesnego.

8. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się 
rodzicom/opiekunom prawnym lub przesyła na adres podany przez nich do 
wiadomości żłobka.

 

ROZDZIAŁ IV

Źródła finansowania i zasady odpłatności.

§8

Działalność żłobka finansowana jest z opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów 
prawnych dzieci zapisanych do żłobka.

§9

1. Opieka w żłobku jest odpłatna.
2. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z :

a) jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej,
b) stałej opłaty miesięcznej, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności 

dziecka w placówce,
c) opłata wpisowa wnoszona jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, o której mowa 

w §17 ust.1.
 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe.

§10

1. Dla wszystkich zainteresowanych statut znajduje się na terenie placówki.
2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w żłobku nie mogą być sprzeczne z 

postanowieniami niniejszego statutu.



3. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Biesiekierz.


