t CHWAŁA NR XXXV/311117
RADY MlEJsKlEJ w BEŁcHATowlE

z dnia 25 maja 7017 r.
w sprawie nadania §tatutu Żłobkowi Miejskiemu ,,Jaśi Małgosia" w Bełchatowie

Na

ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U, zża16 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z ż017 r. poz. 730),
art, 11 ust" 2 iart. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pubticznych (Dz. U,
zż016 r. poz 187a, poz.1948, poz.1984, poz. żż6aoraz z2a17 r. poz.191 i poz. 659) oraz
aft. 11ustawy zdnia 4lutego ż011 r. oopiece nad dziecmi wwieku do tat 3 (Dz. U. z?016r,
poz. 157) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

podstawie art.

,l8

§ 1. Nadaje się §tatut Żtobkowi Miejskiemu ,,Jaśi Małgosia" w Betchatowie, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.
§ 3.

Traci moc Uchwata Nr Vll/49l11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie nadania Statutu Żtobkowi Miejskiemu ,,JaŚ i Małgo§ia" w Bełchatowie.

4. Uchwata wchodzi w życie po upływie 14
Wojewodztwa Łódzkiego.
§

dni od dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

t'.]'
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/311/17
Rady Miejskiej w Betchatowie

z dnia 25 maja ż017 r.
STATUT
Żłobka Miejskiego ,,Jaśi Małgosia" w Bełchatowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Żłobek Miejski ,,Jaśi Matgosia" w Bełchatowie zwany dalej ,,Żtobkiem" działa na podstawie:
1

. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z ż016 r.

2" ustawy z dnia 4 tutego

wz. 446 ze zm.\;
ża11 r. o opiece nad dziećmi wwieku do lat 3 (Dz. U"zż016r. poz,157);

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2a16 r, paz. 1870 ze zm.\i

4. ustawy z dnia 21 tistopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z?016 r. poz. 902).
§

2.

Złobek jest jednostką budzetową utworzoną przez Radę Miejską w Betchatowie.

Rozdział 2.
Nazwa i miejsce prowadzenta Żtobka
§ 3. 1. Nazwa Żtobka: Żtobek Miejski ,,Jaśi

Matgosia'w Betchatowie.

2. Miejsce prowadzenia Żtobka: 97 - 4a0 Bełchatów, os. 1 Maja 7,
3. Obszar dziatania Żłobka: teren Miasta Bełchatowa.

Rozdział 3.
Cele i zadania Żłobt<a oraz sposób ich reatizacji
4. Podstawowym celem Żtobka jest wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu
i opiece nad dzieckiem oraz dbanie o jego prawidtowy rozwój urnystowo - fizyczny.

§

§

5.

Zadania Żtobka:

1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbtiżonych do warunków domowych;

2, zagwarantowanie dziecku właściwejopieki pietęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie
zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzg|ędnieniem indywiduatnych potrzeb dziecka;
3. prowadzenie zaięć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzgtędniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, wiaściwych do wieku dziecka;

4, troska o stan zdrowia, wyrabianie nawyków higienicznych zycia codziennego;
5,

sprawowanie opieki

nad dziećmi niepełnosprawnymi poprżez rozwijanie

rozwojowych i intetektuatnych dzieci, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności;

umiejętności

6. zapewnienie właściwiewyposażonych sa[, dostosowanych do potrzeb dzieci do tat 3;
7. zapewnienie prawidłowego żywienia wedtug obowiązujących norm, dostosowanych

dziecka;

8. wspołdziatanie z rodzicami/opiekunami prawnymi mające
i wychowaniu dzieci;

na ceiu wspieranie ich

do wieku
w opiece

9. obselwowanie rozwoju dziecka i notowanie spostrzeżeń mających znaczenie dla ukierunkowania

pracy z nim;
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10. wprowadzenie rozktadu dnia informującego w szczegó(ności o:
1) godzinach przyprowadzania i odbierania

dzieci ze żtobka,

2) godzinach posiłkow w Żłobku,
3) godzinach odpoczynku w ŻŁobku.

Rozdział 4.
Zarządzanie Żłobkiern
Dyrektor żiobka ponosi odpowiedziatność zazarządzanie oraz gospodarkę finansową Żłobka.
§ 7" Dyrektor kieruje pracą żłobka i reprezentuje go na zewnątrż.
udzie[onego przez
§ 8. Dyrektor ztobka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Betchatowa.

§

6.

§ 9. Do zadań Dyrektora nateży w szczegóiności:
1. organizowanie pracy żtobka, w tym wydawanie poleceń pracownikom Złobka;

2. uzgadnianie z organem, który utworzyi Żtobet< zasad organizacji Placowki, z uwzgtędnieniem
indp.iiduatnych potłeb dzieci korzystających ze świadczeń żtobxa;
3. zapewnienie należytego §tanu higieniczno - sanitarnego Żtobka oraz warunków bezpieczeństwa
dzieci i personetu na terenie Żłobka;
4. zatrudnianie, zwalnianie i dokonywanie wszetkich innych czynnoŚci w ramach stosunków PracY
z pracownikami Żtobka.
§ 10. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wskazany przez niego Pracownik Złobka.
o ustalonym zastępstwie Dyrektor powiadamia Prezydenta Miasta Betchatowa.
§ 1 1, Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w tym zatrudnianie i zwalnianie wobec
Dyrektora Żtobka wykonuje Prezydent Miasta Betchatowa.

Rozdział 5.
organizacja Źłobka

opieka nad dzieckiem może byc sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym
dziecko ukończy 3 rok zycia iub w przypadku gdy niemożtiwe tub utrudnione jest objęcie dziecka
§ 11.

wychowaniem przedszkoinym - 4 rok życia.

przypadku gdy dziecko uczęszcza do Żtobka po ukończeniu 3 roku ,Życia,
rodzice/opiekunowie ńawni tąo dziecka są zobowiąani do zioŻenia DYrektorowl Żłobka

§ 12.

W

oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
§ t3. żtobek funkcjonu je przezcały rok ka[endarzowy, od poniedziatku do piątktl zwyjątkiem dni
wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r" o dniach wolnych od pracy oraz
miesięcznej przerwy wakacyj nej.
§ 14. Zapewnia się opiekę w Żłobku w wymiarze 10 godzin dziennie wzgtędem kaŻdego dziecka.
§

15. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żtobku moŻe byĆ, na wniosek

rodzica/opiekuńa prawnego dziecka, wydtużony za dodatkową opłatą. WysokoŚc optaty ustaia Rada
Miejska w Bełchatowie w drodze odrębnej uchwały.
§ 16. organ,izację wewrtętrżną ŻtonXa określaregutamin organizacyjny nadawany ?rzez Dyrektora
żłobka.
§ 17. W czasie pobytu dziecka w Żłobku oral w trakcie zajęc prowadzonych poza jego obiektem
w ramach jego dziatalności,opiekę nad dzieckiem sprawuje personet posiadający wymagane
kwatifikacje.
§ 18. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecj ze
Żtob*a osobiście tub przez pisemnie upoważnionąprzez nich osobę pełno{etnią.

319. Przy zapewnieniu opieki nad dziecmi przebywającymi w Żtobku można korzystac z pomocy
wotontariuszy na zasadach określonychw obowiązujących przepisach prawa.
§

20.

W Żtobku funkcjonują 3 grupy:

1. grupa lniemowtęca od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 18 miesiąca życia;
2. grupa ll dzieci średnieod ukończenia 18 miesiąca życia do ukończenia 2.5 tat;

3. grupa lll dzieci starsze od ukończenia
określonychw § 11 niniejszego Statutu.
§

21.

ż,5 tat do ukończenia

3

tub 4 lat w przypadkach

Żtobek może tworzyc filie w zależnośc,iod potrzeb społecznych.

Rozdział 6.
Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka
§ 22. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest udziat w postępowaniu rekrutacyjnym.
§

23. Przebieg rekrutacji obejmuje:

1. ogtoszenie o rekrutacji w form,ie ogtoszeń na terenie Miasta Betchatowa w tym pisennnego
ogtoszenia na tablicy informacyjnej Żłobka i Urzędu Mlasta Bełchaiowa ora7 na stronie
internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa.

2. przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w tym:
1} karta zgłoszeniowa,

ż) oświadczenie o wysokości średniego,miesięcznego dochodu brutto w rodzinie liczonego
z ostatnich trzech miesięcy,
3) inne dokurnenty zatączone w miarę potrzeb.
§
§

24. Dokumenty rekrutacyjne składa się
25. Powotanie Komisji Rekrutacyjnej:

w sekretariacie Ztobka.

1. Komisja Rekrutacyjna sktada się z 3 osob ustatonych zarządzeniem Dyrektora Żłobka,

2. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Żtobka pełniący funkcję przewodniczącego komisji, osoba
wskazana przez Prezydenta Miasta Betchatowa oraz pracownik Żłobka wskazany przez Dyrektora
Ztobka.
3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest zobowiązany powiadomic wtaściwąkomorkę
organizacyjną Urzędu Miasta Bełchatowa o terminie posiedzenia komisji z co najmniej 5 - dniowym
wyprzedzeniem.
§

ż6. Praca

Komisji Rekrutacyjnej:

1. Postępowanie komisji jest jawne;

2. Do Ztobka przyjmowane §ą dzieci zamieszkujące na terenie Miasta Bełchatowa.
3. Podstawowa rekrutacja odbywa się raz w roku w termin,ie od 1 marca do 31 maja.

4. a przyjęciu dziecka do Żiobka decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o liczbę miejsc
z uwzględnieniem kryteriow rekrutacji okreŚlonych w § 2ó ust. 5 niniejszego Statutu.
5. Jeżeti liczba dzieci zgtoszonych do Żłobka będzie większa
pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci:
1

)

rodziców samotnie wychowujących,

2) z rodziny zastępczej,
3) obojga rodziców pracujących,
4} jednego tub obojga rodziców

niepełnosprawnych,

,-

niż ticzba miejsc

w Żtobku,

5) dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z ustug Żtobt<a;

6. Rekrutacja kończy się na etapie indywidualnego powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego
o przyjęc,iu do Żtobka.
7. Możliwe jest zapisanie dziecka również przez caty rok kalendarzowy, Dzieci przyjmowane są
w miarę występowania wotnych miejsc w Żtobku.

8, Decyzję o objęciu dziecka opieką podejmuje Dyrektor Złobka.

Rozdział 7.
opłat
za pobyt i wyżywienie w Żłobku
Zasady ustalania

27. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w Żłobku obejmuje opłatę za pobyt oraz optatę za
wyżywienie,
§
§

28. Opłata za pobyt dziecka oraz wyżywienie wnoszona jest przez rodzica/opiekuna

dziecka objętego opieką za dany miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca.

prawnego

29. W przypadku objęcia opieką dziecka przez Zlobek od 16 dnia danego miesiąca opłata za
pobyt podlega obniżeniu o 5a%.

§
§

30. Nieabecność dziecka

§

31.

optat za pobyt.

w Ztobku nje zwatnia z ponoszenla przez rodzicalopiekuna prawnego

Optata za wyzywienie pobierana jest za dni faktycznej obecnościdziecka w Żłobku.

Rozdział 8.
Gospodarka finansowa Żłobka

32. Wysokośc optat za pobyt dziecka w Ziobku oraz rnaksymalną wysokośćopłaty za wyżywienie
określaodrębna uchwata Rady Miejskiej w Beichatowie.
§

33. Żtobek prowadzi gospodarkę finansową na

podstaw,ie rocznego planu finansowego jednostki
podstawie
budżetowej opracowan€go na
uchwaty budżetowej Rady Miejskiej w Bełchatowie.

§

Rozdział 9.
Nadzór i kontrola
§

34. Nadzór

nad działainościąŻłobka sprawuje Prezydent Miasta Betchatowa.

Rozdział 10.
postanowienia końcowe
§ 35. 1,

Żłobek prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie wtaściwymdta jego uchwalenia
3, W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
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