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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Żłobek Uniwersytecki Zielony Motylek zwany dalej Żłobkiem jest placówką niepubliczną.
2. Siedziba Żłobka Uniwersyteckiego Zielony Motylek znajduje się w Rzeszowie przy ul.
Robotniczej 2f w Rzeszowie.
3. Organem prowadzącym Żłobek jest Julia Szargut, ul. Azaliowa 42, Rzeszów.
4. Organem sprawującym nadzór nad Żłobkiem jest Wydział Zdrowia w Rzeszowie, ora
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Organ sprawujący nadzór ma prawo:
•
wstępu do placówki;
•
wglądu do prowadzonej przez placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu
nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy;
•
udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora;
•
wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze
i inne zajęcia organizowane przez placówkę;
•
przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej,
wychowawczej oraz opiekuńczej placówki
•
osoby kontrolujące, mogą wydawać dyrektorowi
placówki zalecenia wynikające
z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji:
5. Ustalona nazwa używana przez Żłobek w pełnym brzmieniu: Żłobek Uniwersytecki
Zielony Motylek
6. Żłobek używa pieczęci o brzmieniu:
Żłobek Uniwersytecki Zielony Motylek
ul. Robotnicza 2f
35-601 Rzeszów
REGON 180752447
NIP 813-317-06-85
§2
Żłobek działa na podstawie: Ustawy z dnia 4.02.2011r. o opiece nad dzieci do lat 3 [tekst
jednolity Dz.U. Nr 45 poz. 235 z 2011 r. z późniejszymi zmianami], rozporządzeń
wykonawczych do tej Ustawy oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§3
1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok wg kalendarza dni wolnych z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

2. Żłobek pracuje w godzinach od 7:00 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
§4
1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku zwana czesnym obejmuje:





opiekę nad dzieckiem w godzinach pracy żłobka nie przekraczająca 10 godzin
dziennie
pięć dni adaptacji (wybranych przed dniem obowiązywania umowy),
wszystkie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz edukacyjne.
wyposażenie dziecka w niezbędne materiały plastyczne.

2. Wysokość czesnego ustala organ prowadzący uwzględniając ewentualne dotacje z
Resortowego Programu Maluch lub samorządowe.
3. Opłata za pobyt dziecka w żłobku płatna jest z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca
przelewem na konto żłobka.
4. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.
5. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w danym dniu do godziny 8.30, Żłobek
zwraca dzienną opłatę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
6. Na życzenie rodziców Żłobek może odpłatnie organizować dodatkowe zajęcia takie jak:
rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z j. angielskiego itp.
7. Żłobek zapewnia wyżywienie w wymiarze czterech posiłków dziennie, które objęte są
dodatkową odpłatnością ustaloną przez dyrektora żłobka.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ŻŁOBKA
§5
1. Żłobek realizuje cele i zadania określone w Ustawy z dnia 4.02.2011r. o opiece nad dzieci
do lat 3 [tekst jednolity Dz.U. Nr 45 poz. 235 z 2011 r. z późniejszymi zmianami],
koncentrując się na:





wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka
umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej,
sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości żłobka,
współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i
przygotowaniu ich do nauki przedszkolnej,

2. Wynikające z powyższych celów zadania Żłobek realizuje w ramach następujących
obszarów edukacyjnych:

a. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i
zdrowym środowisku,
b. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d. rozwijanie wrażliwości moralnej,
e. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwiania rozumienia zjawisk zachodzących w
dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i
technicznym,
f. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania
własnych myśli i przeżyć,
g. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji
oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania
i zachowań prozdrowotnych.
§6
1. Celem wychowania żłobka jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka
zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze
środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
§7
1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do
wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:




zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w żłobku oraz w
trakcie zajęć poza terenem żłobka,
zapewnia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa - zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym,
stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

§8
1. Dyrektor żłobka powierza Żłobek wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i medycznej.
2. Liczbę pracowników, co roku zatwierdza Dyrektor.

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej
i jej skuteczności, opiekunowie prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w
żłobku.
ROZDZIAŁ III - ORGANY ŻŁOBKA
§9
1. Podmiotem prowadzącym Żłobek jest Edukacja Julia Szargut ul. Azaliowa 42, 35-604
Rzeszów.
§ 10.
Organ prowadzący Żłobek odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego
Żłobek należy w szczególności:
•
zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
•
zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci objętych wychowaniem specjalnym;
•

wykonywanie remontów obiektu oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

•
zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w
obsługi organizacyjnej placówki;
•
wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań
statutowych
§ 11
1. Dyrektor żłobka kieruje działaniami wszystkich osób fizycznych i prawnych wykonujących
zadania pedagogiczne na rzecz żłobka oraz nadzoruje wykonywanie tych zadań.
2. Zadania Dyrektora są następujące:
•
organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi żłobka,
•
dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich
prawidłowe wykorzystanie,
•
reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
•
zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami
Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.,
•
zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci, zapewnia bezpieczne i
higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę poza obiektem do niej należącym,
•
ustala wysokość wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do

placówki ( czesne i wyżywienie ), podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia lub skreślenia
dziecka z listy,
•
współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
•
kierowanie polityką kadrową żłobka, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz
innych pracowników żłobka,
•
zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami
Kodeksu Pracy, bhp, ppoż,
•
koordynacja współdziałania organów żłobka, zapewnienie im swobodnego działania
zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
3. Dyrektor żłobka może pełnić również funkcję opiekunki dziecięcej z żłobku zgodnie z
grafikiem.
§ 12
1. Kierownik żłobka jest powoływany przez organ prowadzący.
2. Dyrektor żłobka może powierzyć Kierownikowi żłobka obowiązki wynikające z
niniejszego Statutu.
3. Kierownik żłobka reprezentuje Żłobek w zastępstwie Dyrektora w zakresie powierzonym
do reprezentacji.
4. Wykonuje inne obowiązki powierzone przez Dyrektora.
5. Zadania Kierownika żłobka są następujące:
•
gromadzenie informacji o pracy opiekunów i nauczycieli w celu dokonywania oceny
ich pracy,
•

współpraca z rodzicami, oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

•

pomaganie rodzicom we wszechstronnym wychowaniu i nauczaniu

•

doradzanie w kierowaniu polityką kadrową żłobka

•

stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

•
koordynacja współdziałania organów żłobka, zapewnienie im swobodnego działania
zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
•
dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i realizację programu
opiekuńczo-wychowawczego oraz edukacyjnego,
•

reprezentowanie Żłobka w czasie nieobecności Dyrektora.

Od każdej decyzji Kierownik oddziału można się odwołać do Dyrektora żłobka.
6. Jeżeli kierownik nie został powołany obowiązki kierownika realizuje dyrektor

§ 13
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy opiekunowie i nauczyciele żłobka.
2. Rada Pedagogiczna:
•
•

ustala tygodniowy rozkład zajęć w grupach,
realizuje plany dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze żłobka.

§ 14
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor żłobka, który
zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w
ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszystkie spory między organami żłobka rozstrzyga Dyrektor placówki uwzględniając
zakresy kompetencji tych organów.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA ŻŁOBKA
§ 15
1. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest oddział złożony dzieci zgrupowanych
według zbliżonego wieku lub ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2.Liczba dzieci przebywających w żłobku w jednym czasie nie przekracza 26 osób.
3. Żłobek może organizować dwu zmianową opiekę nad dziećmi oraz realizować dodatkową
opiekę godzinną lub popołudniową.




pierwsza zmiana od godziny 06:30 do 12:00
druga zmiana od godziny 12:00 do 17:30
opieka na godziny w ramach wolnych miejsc w godzinach pracy żłobka

4.Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez Dyrektora. Uwzględnia
zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany oczekiwań rodziców.

on wymagania

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekunowie, którym powierzono opiekę nad
dziećmi realizują program opiekuńczo-wychowawczy z uwzględnieniem potrzeb i
zainteresowań dzieci.
7. Do realizacji potrzeb statutowych żłobek posiada:





sale zajęć/sypialnie
kuchnie,
szatnię
ogródek

8. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt
dzieci na powietrzu.
9. W trakcie zajęć poza terenem żłobka opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w ilości
1:8.
§ 16
1.Żłobek prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy
czym:




zapisy przyjmuje Dyrektor
zapisy dokonywane są przez cały rok w ramach wolnych miejsc,
przyjęciu do żłobka decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Rekrutacja opiera się na zasadach zapisanych w odrębnym regulaminie: „Regulamin
Rekrutacji”
§ 17
1. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do
żłobka w przypadku zalegania z odpłatnością za żłobek, nagminnego łamania
postanowień statutu lub regulaminu i jeśli dziecko nie uczęszcza do żłobka bez zgłoszenia
ponad dwa tygodnie.
ROZDZIAŁ V
WYCHOWANKOWIE
§ 18
1.Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 0 do 3 lat.
2.Dziecko w żłobku posiada wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w
szczególności ma prawa do:









właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego
szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
poszanowania jego godności osobistej,
poszanowania własności,
opieki i ochrony,
partnerskiej rozmowy na każdy temat,
akceptacji jego osoby.

ROZDZIAŁ VI
RODZICE
§ 19
1.Do podstawowych obowiązków rodzica dziecka należy:





przestrzeganie niniejszego Statutu,
przyprowadzanie i odbieranie dziecka z żłobka lub pisemne upoważnienie osoby
odbierającej dziecko zapewniając mu pełne bezpieczeństwo,
terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce,
informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 20
1. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2.Rodzice mają prawo do:




uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
wyrażania i przekazywania opiekunom i Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
żłobka.

§ 21
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
organizowane są w żłobku na wniosek rodziców, opiekunów lub Dyrektora placówki.
ROZDZIAŁ VII
PRACOWNICY ŻŁOBKA
§ 22
1.W żłobku zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym, opiekunki
dziecięce oraz personel medyczny – pielęgniarka lub położna.
2.Nauczyciel/opiekun żłobka prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą,
odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3.Do zakresu zadań nauczycieli/opiekunów należy:




planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej, ponoszenie
odpowiedzialności za jej jakość,
wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie












potrzeb rozwojowych dzieci,
stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w żłobku
i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
zdrowotną i inną,
planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach kształcenia
zawodowego,
dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o
estetykę pomieszczeń i eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania
realizacja zaleceń dyrektora,
inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora żłobka, a wynikających z bieżącej
działalności placówki.

§ 23
1.Nauczyciel/opiekun otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i
utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:




poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
włączenia ich w działalność żłobka.

§ 24
1.Nauczyciel/opiekun ma prawo do:








korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
Dyrektora,
Rady Pedagogicznej i Instytucji Naukowo-Oświatowych,
warunków pracy umożliwiających realizację programu dydaktycznego i
wychowawczego,
szacunku dla swoich poglądów i przekonań,
oceny swojej pracy,,
tworzenia programów autorskich,
wynagrodzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 25
1.Prawa i obowiązki pracownicze nauczycieli i opiekunów określa Kodeks Pracy.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności placówki: rodziców,
dzieci, pracowników
§ 27
Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się
udostępnienie statutu przez Dyrektora żłobka.
§ 28
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w żłobku nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
§ 29
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
§ 30
Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do Dyrektora
prowadzącego placówkę
§ 31
Żłobek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
§ 32
Zasady gospodarki finansowej żłobka określają odrębne przepisy.
Zasoby materialne żłobka pochodzą z:
1.opłat Rodziców za opiekę i kształcenie ich dzieci,
2.dotacji z Resortowego Programu Maluch,
3.darowizn,
4.środków uzyskanych od sponsorów,
5. środków przeznaczonych przez organ prowadzący
6.środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych.
§ 33
Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
.§ 34
Statut znowelizowany wchodzi w życie z dniem podpisania
Podpis i pieczęć organu prowadzącego
01.07.2017 Julia Szargut

