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STATUT ŻŁOBKA „MAZANKI” 

 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Niniejszy statut określa cele, zadania oraz zasady funkcjonowania placówki 

opiekuńczo-wychowawczej o nazwie „MAZANKI”. 

2. Siedziba Żłobka: ul. Piłsudskiego 3, 05-082 Stare Babice. 

3. Właścicielem Żłobka jest Maciej Szmajda. 

4. Dyrektorem Żłobka jest Natalia Leśniewska-Szmajda. 

 

Rozdział II 

Podstawa prawna 

§2 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013, 
poz. 1457). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych 
i sanitarnych dotyczących Żłobków i Klubów Dziecięcych z dnia 25 marca 2011r. 
(Dz.U. Nr 69, poz. 367). 

3. Żłobek jest prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej 
działającej na podstawie wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych. 

4. Żłobek jest placówką niepubliczną, działającą w ramach obowiązującego regulaminu 
i statutu. 

 

Rozdział III 

Cele i  zadania 

§3 

1. Celem Żłobka  jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w warunkach bytowych 
zbliżonych do środowiska domowego oraz zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki 
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pielęgnacyjnej i edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a 
także współpraca z rodzicami oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i 
przygotowywaniu ich do podjęcia edukacji w przedszkolu. 

2. Cele i zadania Żłobka realizowane są poprzez: 

• sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze bezpieczeństwa i zrozumienia, 

• stworzenie warunków do optymalnego rozwoju podopiecznych, 

• wspomaganie dzieci w  rozwoju intelektualnym oraz emocjonalnym, uwzględnienie 
indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnienie równych szans, 
wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu, 

• wspomaganie dzieci w rozwoju sprawności manualnych niezbędnych w codziennych 
sytuacjach i dalszej edukacji, 

• kształtowanie postaw społecznych dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania 
wśród rówieśników, 

• rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie panującymi 
zasadami i normami obyczajowymi, 

• rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień poprzez różne formy 
działalności muzycznej, 

• wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej 
oraz wyrażania własnych myśli i odczuć, 

• zapewnianie dzieciom prawidłowego żywienia oraz przestrzeganie zasad 
higienicznych. 

 

Rozdział IV 

Organizacja Żłobka 

§4 

1. Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy lub dni ustalonych przez Dyrektora placówki jako wolnych po uprzednim 
poinformowaniu rodziców lub opiekunów prawnych.  

2. Żłobek czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00 

3. Opieką w Żłobku objęte są dzieci od 7. miesiąca życia do ukończenia roku szkolnego,  
w którym dziecko ukończy 3. rok życia. 

4. Opieka nad dziećmi sprawowana jest do 10 godzin dziennie. 

5. Liczba miejsc w Żłobku wynosi 39. 

 

 

§5 
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1. Nabór do Żłobka odbywa się przez cały rok kalendarzowy w ramach dostępnych 
miejsc. 

2. Warunkiem zapisania dziecka do placówki jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica 
lub opiekuna prawnego Karty Zgłoszeniowej oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. 

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Żłobka przekracza liczbę miejsc decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

 

§6 

1. Czesne w Żłobku płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów podczas 
choroby dziecka bądź urlopu. 

2. Czesne pobierane są z góry i płatne do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata za 
wyżywienie pobierana jest z dołu, za poprzedni miesiąc i płatna do 10 dnia kolejnego 
miesiąca. 

3. Opłata za pobyt dziecka w Placówce, składa się z trzech części:  

• wpisowego, które jest opłatą jednorazową, płatną na warunkach wskazanych w 
umowie podpisywanej pomiędzy rodzicami/opiekunem prawnym dziecka. 

• czesnego – opłaty stałej, w ramach której placówka zapewnia opiekę nad dziećmi 
oraz wszystkie zajęcia prowadzone w Żłobku, 

• opłaty za wyżywienie w postaci śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku, 
stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu jednodniowego 
wyżywienia przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu,  

 

§7 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
Regulamin Organizacyjny.  

2. W Regulaminie określa się w szczególności:  

• organizację pracy, w tym czas pracy oraz ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w 
Żłobku, 

• zasady funkcjonowania Żłobka, 

• zasady uiszczania opłat za pobyt dziecka w Żłobku 
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Rozdział V 

Finansowanie 

§8 

1. Działalność Żłobka finansowana jest przez rodziców w formie: 

• czesnego za pobyt dziecka w Żłobku, 

• jednorazowej opłaty wpisowej, 

• darowizn oraz innych środków zewnętrznych. 

 

Rozdział VI 

Działalność opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjna 

§9 

1. W Żłobku jest sprawowana opieka nad dzieckiem w warunkach bytowych zbliżonych 
do środowiska domowego z zapewnieniem dziecku odpowiedniej opieki 
pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej. 

2. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach oraz 
indywidualnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

3. Dziećmi opiekuje się Opiekun, który może być wspierany w swojej pracy przez 
drugiego Opiekuna lub osobę do pomocy/wolontariusza, a także przez praktykantów, 
stażystów. 

4. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora placówki, uwzględnia on 
wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci oraz 
oczekiwań rodziców. 

 

Rozdział VII 

Prawa i obowiązki 

§10 

1. Dyrektor podejmuje decyzje leżące w jego kompetencjach samodzielnie oraz zgodnie 
z przepisami prawa. 

2. W przypadku nieobecności Dyrektora jego prawa i obowiązki przejmuje wyznaczony 
przez niego Opiekun. 

3. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz. Szczegółowe kompetencje Dyrektora: 

• kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, zdrowotną oraz 
merytoryczną Żłobka,  
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• zapewnienie dzieciom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków 
pobytu w Żłobku,  

• ustalenie planu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz 
oczekiwań rodziców dzieci,  

• sprawowanie nadzoru w stosunku do zatrudnionych Opiekunów, 

• współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę 
Żłobka, 

• przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy zgodnie z ustalonymi w statucie 
zasadami oraz zawieranie umów o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami, 

• prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji.  

 

§11 

1. W placówce zatrudnieni są opiekunowie posiadający wykształcenie i doświadczenie 
wymagane do pracy na stanowiskach opiekuna w Żłobku (Dz.U. 2013 poz.1457 Art. 
16). 

2. Pracowników zatrudnia Dyrektor Żłobka.  

3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. 

4. Opiekun wykonuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami Ustawy o opiece nad 
dziećmi do lat 3 i Kodeksem Pracy oraz ustalonym przez Dyrektora na ich podstawie 
zakresem obowiązków.  

5. Opiekun prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczą w powierzonej jego opiece 
grupie, odpowiadając za zdrowie, bezpieczeństwo i tworzenie warunków 
harmonijnego rozwoju dzieci.  

6. Opiekun współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci w sprawach 
wychowania i nauczania przekazując wiadomości o rozwoju i zachowaniu 
wychowanków. 

7. Opiekun prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dziecka, jego 
środowiska rodzinnego w celu zoptymalizowania działań wspomagających rozwój 
dziecka i dokumentuje tę pracę. 

 

§12 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów dziecka należy:  

• przestrzeganie Statutu Żłobka "Mazanki",  

• respektowania ustaleń Dyrektora placówki,  

• wzmacnianie wysiłków placówki skierowany na wszechstronny rozwój każdego 
wychowanka, 
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• przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego,  

• przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną 
osobę,  

• terminowe opłacanie należności za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce,  

• informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne 
powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

2. Rodzice mają prawo do:  

• zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym 
miesiącu,  

• uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,  

• uzyskiwania porad i wskazówek od opiekuna w rozpoznawaniu przyczyn, trudności 
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia,  

• wyrażania i przekazywania opiekunom oraz Dyrektorowi placówki wniosków z 
obserwacji dokonanych na terenie Żłobka.  

3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego 
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego 
rozwoju. 

 

§13 

1. Dziecko ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności 
do:  

• prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczego zgodnie z 
zasadami higieny,  

• szacunku do wszystkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,  

• ochrony przed wszystkimi wyrazami przemocy fizycznej i psychicznej,  

• poszanowania jego godności osobistej,  

• poszanowania własności, opieki i ochrony,  

• akceptacji i tolerancji jego osoby 
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§14 

1. Statut Żłobka "Mazanki" obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków 
społeczności tejże placówki: opiekunów, rodziców i pracowników obsługi. 

2. Dyrektor Żłobka może dokonywać zmian w statucie w związku z potrzebami 
organizacyjnymi lub zmianą przepisów prawa.  

3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:  

• publikację statutu na stronie www Placówki, 

• możliwość zapoznania się z statutem w Placówce.  

4. Statut Żłobka "Mazanki" wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

 

Właściciel Żłobka „Mazanki”: 

Maciej Szmajda 


