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STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO KOLOROWE KREDKI W SIECHNICACH 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Siedziba Żłobka Niepublicznego Kolorowe Kredki zwanego dalej „Żłobkiem”, mieści się w Siechnicach przy 

ul. Osiedlowej 31. 

2. Żłobek funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 

45, poz. 235) , stosowne rozporządzenia do ustawy oraz niniejszego statutu. 

3. Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, a wyjątkowych przypadkach – ze 

względu na wskazania zdrowotne do lat 4. 

4. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności o ile brak jest 

przeciwwskazań lekarza do przebywania w grupie dzieci. 

 

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI 

§ 2 

1. Zapewnienie Dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych poprzez mało liczne grupy  

2. Zagwarantowanie Dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, 

poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju 

każdego Dziecka z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potencjału Dziecka. 

3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

rozwój psychomotoryczny Dziecka, właściwych do wieku Dziecka. 

4. Wspomaganie indywidualnego rozwoju Dziecka, jego zdolności w tym manualnych i ruchowych poprzez 

prowadzenie karty obserwacji Dziecka. 

5. Współdziałanie z Rodzicami w wychowaniu Dziecka poprzez umożliwienie Rodzicom konsultacji z 

logopedą, pedagogiem, wychowawcami w placówce, szczegółowe zdawanie relacji każdego dnia z osiągnięć 

Dziecka, prowadzenie zeszytu korespondencji z Rodzicami oraz organizowanie warsztatów dla Rodzica, gdzie 

poruszane są m.in. tematy wychowawcze. Włączanie Rodziców w działalność grupy, organizację różnego 

rodzaju imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka itp.). 
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6. Zapewnienie Dzieciom, w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku  wyżywienia zgodnego z 

obowiązującymi normami oraz zaleconą dietą pokarmową poprzez współpracę z gabinetem dietetycznym 

oraz opieranie się na informacjach uzyskanych od Rodzica Dziecka. 

7. Zapewnienie Dzieciom objętym opieką właściwych warunków higieniczno-sanitarnych – dbanie o 

bezpieczeństwo i zdrowie Dzieci poprzez spełnianie w pracowniach żłobka norm europejskich i Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, wdrożenie systemów jakości GHP, GMP i HACCP. 

§ 3 

1. Dla realizacji celów statutowych Żłobka oddział posiada cztery sale zabaw z wyposażeniem dostosowanym 

do wieku i potrzeb korzystających z nich Dzieci, są to sale wielofunkcyjne (przeznaczone na odpoczynek 

oraz do prowadzenia zajęć) 

2. Żłobek posiada szatnię. 

3.  Żłobek posiada plac zabaw. 

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA 

§ 4 

1. Przyjmowanie Dzieci do żłobka odbywa się na podstawie rekrutacji przeprowadzanej przez żłobek. 

2. Rekrutacji podlegają dzieci, które w dniu przyjęcia do żłobka ukończyły co najmniej 20 tygodni życia. 

3.  Rekrutacja na miejsca dofinansowane z Gminy Siechnice odbywa się zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez 

Gminę Siechnice. 

 

ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE  

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W  ŻŁOBKU 

& 5 

1. Opłaty za pobyt Dziecka w Żłobku są pobierane z góry do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc kolejny. 

2. Pełny koszt utrzymania dziecka to opłata stała ustalana przez Dyrektora Żłobka oraz opłata za wyżywienie. 

3. W opłatę stałą wliczona jest opieka nad Dzieckiem do 10 godzin dziennie, materiały dydaktyczne i pomoce 

naukowe, środki higieniczne (z wyjątkiem pieluch jednorazowych), zajęcia dydaktyczno – rozwojowe 

takie jak: rytmika, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, język angielski, zajęcia plastyczno – 

manualne, taniec i muzyka z elementami muzykoterapii, warsztaty kulinarne, warsztaty teatralne, 

wycieczki w ciekawe miejsca, zabawy związane ze świętami, porami roku. 

4. Rodzicom proponowany jest udział w dodatkowych zajęciach płatnych m.in. koncerty, teatry. Wysokość 

opłat za dodatkowe zajęcia jest podawana do wiadomości Rodzicom na drodze mailowej oraz 

wywieszana na tablicy ogłoszeń. Udział w w/w zajęciach nie jest obowiązkowy. 

5. Wyżywienie składa się z 3 posiłków dziennie, w tym obiadu dwudaniowego.  

     Opłata za wyżywienie płatna jest na konto firmy cateringowej. 
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6. Odliczenia za nieobecność Dziecka w żłobku ustalana jest w sposób następujący: jeżeli Dziecko jest 

nieobecne powyżej 10 dni roboczych w danym miesiącu oraz każdorazowa nieobecność zostanie 

zgłoszona najpóźniej do godziny 8.30 u kierownika oddziału: 

 - Tel. 510-513-550 lub mailowo: biuro@zlobekkolorowekredki.pl to w kolejnym miesiącu opłata miesięczna 

(stała) jest pomniejszona o 20%. 

 

NADZÓR 

§ 6 

1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz  Gminy Siechnice. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności warunki i jakość świadczonej opieki i realizację 

zadań statutowych  przez osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy Siechnice. 

 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 7 

1. Żłobek, jako działalność gospodarcza prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na 

zasadach ogólnych określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

2.  Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i 

rozchody, stan środków obrotowych oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym.  

3. Przychodami żłobka są: 

1) dotacja ze środków budżetu Miasta, 

2) odpłatność rodziców, 

3) środki uzyskane z działalności gospodarczej. 

 

                                                                         POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1. Zmian w niniejszym statucie dokonuje wyłącznie Dyrektor Żłobka 

2. Statut wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 roku. 
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