UCHWAŁA NR XXI149l2020
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 869 zpóźn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy zdnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. Dz. U, z. 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)

Rada Miejska Będzina
uchwala:
@

l. Ustalić Statut Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

5 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina,

53. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
Województwa Slaskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XX/l49l2020
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 27 lutego 2020 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3 W BĘDZINIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

51. l. Jednostka organizacyjna o nazwie Żłobek Miejski nr 3, zwany dalej Żlobkiem, funkcjonuje jako

jednostka budżetowa Miasta Będzina.
2. Nazwa Żłobka brzmi: Żłobek Miejski nr 3 w Będzinie.
3. Siedziba

Żłobka mieści się w Będzinie przy ul. Sportowej l.

4. Zlobek używa pieczęci zgodnie
5 2. Żłobek działa na
1) ustawy

z nazwą statutową w pełnym brzmieniu.

podstawie:

zdnia 4 lutego 20l1 roku

o opiece nad dziećmi

wwieku do lat

3

(t.j. Dz.U. 22019

r.

poz. 406

z pózn. zm.),

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j.

Dz. U.

4) niniejszego Statutu.

53.1.Żłobck świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze izywieniowe na rzecz dzieci mieszkańców
Będzina.
2. W Żłobku

zapewnia się kazdemu dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie. Wszczegolnie
uzasadnionych przypadkach wymiar opieki wŻłobku moze być na wniosek rodzica iza zgodą dyrektora
wydluzony za dodatkową opłata.

54. l.Żlobek funkcjonuje cały rok z wyjątkiem miesięcznej przerwy urlopowej ustalanej przez dyrektora

w porozumieniu z Prezydentem Miasta Będzina.

2. Dopuszcza się mozliwość wprowadzenia dodatkowej przerwy na czas przeprowadzenia w Żiobku prac
remontowych. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Będzina.
3. Żłobek

jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00.
Cele

i

Rozdział 2.
zadania oraz sposób ich realizacji

55. ]. Żłobek obejmuje opieką dzieci od

ukończy

3

rok życia.

1

roku życia do ukończenia roku szkolnego. w którym dziecko

56.1.Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie
rodziców (opiekunów prawnych) w wychowaniu dziecka.
2. Dziecko przebywające wŻłobku ma prawo do wlaściwie zorganizowanej opieki pielęgnacyjnej,
wychowawczej oraz edukacyjnej, podmiotowego traktowania wprocesie wychowawczym, ochrony przed
wszelkimi formami wyrazania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony iposzanowania godności
osobistej.
5 7. Do zadań

Żłobka nalezy:

I) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie
potrzebami,

zjego

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej.
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działań
3) prowadzenie
opiekuńczo-wychowawczych iedukacyjnych. uwzględniających rozwój
dziecka,
właściwych do wieku dziecka, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych
psychomotoryczny
elementami
edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
z
4) rozwijanie samodzielnościdziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej,
5) kształtowanie umiejętności

współdziałaniaw grupie rówieśniczej i właściwych zachowań spolecznych,

6) organizowanieodpoczynku dziennego, wynikającego z indywidualnych potrzeb dziecka,
7) zapewnienie dziecku racjonalnego wyzywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie
z obowiązującymi normami żywieniowymi,
8) promocja zdrowia,
9) współpraca zrodzicami (opiekunami prawnymi) oraz wspomaganie wwychowaniu dziecka woparciu
o jego indywidualne potrzeby,

stymulowanie indywidualnego rozwoju
ze szczególnym uwzględnieniemrodzaju niepełnosprawności.
@ 8. Cele i zadania Żłobka osiągane są poprzez:

10) wspomaganie

i

dziecka zdrowego

i

niepełnosprawnego

metod pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychofizyczny,
indywidualne możliwości, a w przypadku dzieci niepelnosprawnych - rodzaj niepełnosprawności,

i) stosowanie różnych form

i

2) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystywanieich własnej inicjatywy,
3) zapewnienie dzieciom mozliwości odpoczynku w formach dostosowanychdo wieku,
4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,
5)

systematyczną współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, prowadzenie dla nich konsultacji
porad w zakresie metod pracy z dzieckiem oraz rozwiązywania problemów wychowawczych,
organizowanie zebrań, a także różnego rodzaju imprez i uroczystości okazjonalnychoraz integracyjnych.

i

Rozdzial 3.

Warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych idzieci
niepełnosprawnycb

59. ], Zapisy dzieci do Żłobka prowadzone są przez cały rok. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych

miejsc w Złobku.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o miejsce dla dziecka w Złobku zobowiązani
do
złożenia u dyrektora kompletnej, prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka".
są
3. Dyrektor

Żłobka prowadzi rejestr złożonych w Żlobku „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka”.

4. Do Żłobka moze być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz pełne
bezpieczeństwo w czasie prowadzonych zajęć.
5. Nahoru dzieci do Żłobka na wolne miejsca dokonuje dyrektor Żłobka,
6. Do Żłobka przyjmowane są

w pierwszej kolejności dzieci:

i) rodziców pracujących,
2) rodziców ucmcych się,
3) rodziców samotnie wychowujących dzieci,
4) z rodzin zastępczych,
5) z rodzin wielodzietnych.
6) niepelnosprawne.
7. Dzieci nieplzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na
przyjęcie do Żłobka
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W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście
oczekujących na przyjęcie do Żłobka.
8.

9.2 rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przyjętego do Żłobka zawiera się umowę wsprawie
korzystania z uslug Żłobka oraz odpłatności w te usługi,
Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci na czas nieobecności innego dziecka
5 10. 1. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku powyżej dwóch miesięcy Dyrektor może przyjąć na
miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy zjego rodzicami
(opiekunami prawnymi).
2. W przypadku, októr'ym mowa w ust. l do Żłobka wpierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci
z listy oczekujących.

Rozdział 5.
Organizacja złobka
11. ]. Żłobkiem

kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2. Z dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Będzina.
@

3. Dyrektor

Żłobka jest przełożonym wszystkich pracowników Żłobka.

4. W Żłobku zatrudnia się dyrektora, pielęgniarkę, opiekunki, księgową, intendentkę, pracowników obsługi
oraz innych pracowników w zależności od potrzeb.

S.Organizaeję wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Żłobka
izatwierdzany przez Prezydenta Miasta Będzina.
6, W czasie nieobecności dyrektora Żłobka zastępstwo pelni wskazany przez niego pracownik Żłobka.
7. Dyrektor kieruje Żlobkicm w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń, poleceń i pism okólnych.
8.

W celu prawidłowej realizacji zadań Żłobka dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe.

Rozdział 6.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobkn, w tym w przypadku nieobecności
dziecka
@

12. 1. Za pobyt oraz

wyżywienie dzieci w Żłobku rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą opłaty.

2. Wysokość opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Miejska
Będzina.

określa wysokość dziennej stawki za wyżywienie dziecka wŻłobku wdrodze
zarządzenia zuwzglednieniem wysokości stawki maksymalnej określonej we właściwej uchwale Rady
3. Dyrektor Żłobka

Miejskiej Będzina.

4.W przypadku nieobecności dziecka wŻłobku, wramach opłaty za wyżywienie zwrotowi podlega
dzienna stawka żywieniowa, októrej mowa wust.32a każdy dzień nieobecności dziecka zawyjątkiem
pierwszego dnia nieobecności.
5, Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku,
z wyjątkiem nieobecności wynikających z przerw w pracy Żłobka, o których mowa w 5 4 ust. l i 2.

Rozdział 7.
.
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Złobku
513. l. Rodzice (opiekunowie prawni) ipracownicy Żłobka współpracują ze sobą wsprawach opieki,
wychowania

i

edukacji dzieci. W tym celu:

]) dyrektor Żłobka zapoznaje rodziców (opiekunów prawnych) dziecka z organizacja pracy Żłobka,
2) opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi w Żłobku zapoznają rodziców (opiekunów prawnych)
z planami zajęć wychowawczo-dydaktycznych,
3) opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi w Żłobku prowadzą konsultacje iudzielają porad rodzicom
(opiekunom prawnym) w zakresie pracy z dziećmi, zachowaniadziecka ijego rozwoju psychomchowego,
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4) organizowane są zebrania zrodzicami, zajęcia otwarte, spotkania otwarte ispotkania indywidualne
zrodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka wcelu wymiany infomacji oraz dyskusji na tematy
opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i inne problemy związane z procesem wychowywaniadziecka,
5) organimwane są uroczystości okazjonalne iintegracyjne,
prawnych) i innych członków rodziny dziecka,

wtym zudziałem rodziców (opiekunów

6)w ogólnodostępnym miejscu na tablicy informacyjnej w siedzibie Żlobka prezentowane są wydarzenia

zzycia Żłobka, zamieszczane są ogłoszenia i informacje dla rodziców (opiekunów prawnych); na tablicy
infomacyjnej dyrektor Żłobka umieszcza również aktualna treść regulaminuorganizacyjnegoŻłobka.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do Żłobka mają prawo do wyrażania opinii
i wniosków na temat funkcjonowaniaŻłobka, pracy pracowników Żlobka, w tym dyrektora Żłobka,
Ruzdzlal 8.
Postanowienia końcowe
5 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 lutego 20] 1 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wydane najej postawie przepisy wykonawcze
5 15. Zmian w Statucie

dokonuje się w trybie właściwymdlajego ustalenia.

PRZEW

bulli.
er/::!
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