STATUT NIEPUBLICZNEGO Ż Ł OBKA
"FAIR-PLAY"
Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieć mi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45 poz.235).
2. Rozporzą dzenia Ministra Pracy i Polityki Społ ecznej z dnia 11 lipca 2014 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczą cych ż ł obków i
klubów dziecię cych (Dz. U.z 2011 r nr 69 poz.367).
3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21
poz.942 z póź niejszymi zmianami).
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Ż ł obka

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy statut okreś la zasady funkcjonowania placówki oś wiatowej zwanej
w dalszej czę ś ci Ż ł obkiem, którego peł na nazwa brzmi: Niepubliczny
Ż ł obek Sportowo – Ję zykowy „Fair Play”. Ż ł obek jest placówką
niepubliczną .
2. Ż ł obek znajduje się w Warszawie 02-390, przy ul. Grójeckiej 208.
3. Ż ł obek rozpoczyna swoją dział alnoś ć od dnia 31 stycznia 2018 roku.
4. Prowadzą cym Ż ł obek jest:
EDUCATION&FUN Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa,
NIP 525-270-06-10, Regon 366-640-049.
5. Organem sprawują cym nadzór pedagogiczny nad Ż ł obkiem jest Kurator
Oś wiaty w Warszawie.
6. Ż ł obek zatrudnia nauczycieli posiadają cych kwalifikacje pedagogiczne
ustalone w odrę bnych przepisach (ustawie o opiece nad dzieć mi w wieku do
lat 3) i prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej
dostę pnoś ci.
7. Ż ł obek uż ywa pieczę ci o nastę pują cej treś ci:
Niepubliczny Ż ł obek
FAIR PLAY
ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa
§2
1. Ż ł obek dział a na podstawie:
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1) Ustaw i Rozporzą dzeń wraz z ich zmianami, wymienionymi w pkt.
Podstawy Prawne;
2) Wpisu do rejestru ż ł obków prowadzonego przez Urzą d Miasta
Warszawa nr…;
3) Niniejszego Statutu opracowanego i nadanego przez organ prowadzą cy.

Rozdział 2
Cele i zadania Ż ł obka oraz sposób ich realizacji
§3
1. Ż ł obek peł ni funkcję opiekuń czą , wychowawczą i kształ cą cą . Zapewnia
dzieciom moż liwoś ć wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,
przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb.
2. Celem Ż ł obka jest
1) zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 8 miesię cy ż ycia do 3 lat;
2) Kształ towanie

umieję tnoś ci

społ ecznych

dzieci,

a

zwł aszcza

porozumiewania się z rówieś nikami i dorosł ymi;
3) Zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynnoś ci intelektualnych, które stosują
w poznawaniu ś wiata, rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) Rozwijanie wraż liwoś ci estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju
wyobraź ni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,
teatralnej;
6) Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego,
fizycznego, bezpiecznego postę powania i zachowań prozdrowotnych.
3. Zadaniem Ż ł obka jest:
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1) Zapewnienie dzieciom przebywają cym w Ż ł obku opieki w warunkach
bytowych zbliż onych do warunków domowych w dni robocze w
wymiarze do 10 godzin dziennie wzglę dem każ dego dziecka;
a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Ż ł obku
moż e być na wniosek rodzica dziecka wydł uż ony za dodatkową
opł atą ;
2) Zagwarantowanie

dziecku

wł aś ciwej

edukacyjnej przez prowadzenie zaję ć

opieki

pielę gnacyjnej

i

zabawowych z elementami

edukacji, z uwzglę dnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) Prowadzenie zaję ć opiekuń czo – wychowawczych i edukacyjnych,
uwzglę dniają cych rozwój psychomotoryczny dziecka, wł aś ciwych do
wieku dziecka wg opracowanego programu zaję ć ;
4) Zapewnienie dziecku bezpieczeń stwa w czasie pobytu w Ż ł obku oraz
odpowiednich

warunków

higieniczno-sanitarnych,

zgodnych

z

obowią zują cymi przepisami;
5) Zapewnienie racjonalnego i prawidł owego ż ywienia oraz moż liwoś ci
ich higienicznego spoż ywania;
6) Przestrzeganie zasad epidemiologicznych;
7) Kształ towanie postawy społ ecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do
zgodnego współ ż ycia i współ dzielenia w zespole rówieś ników,
budzenie i rozwijanie uczuć przywią zania i ż yczliwoś ci;
8) Dbał oś ć o rozwój umysł owy dziecka, rozwijanie myś lenia, mowy,
wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczają cym
ś rodowiskiem.
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§4
1. W ramach swojej dział alnoś ci Ż ł obek współ pracuje z rodzicami dzieci,
jest otwarty na ich sugestie oraz uwagi, a takż e organizuje regularne
konsultacje z rodzicami.
2. Ż ł obek

zapewnia

zaję cia

z

udział em

logopedy,

udziela

pomocy

psychologicznej, organizuje zaję cia z rytmiki oraz korekty wad postawy.

Rozdział 3
Organizacja pracy Ż ł obka
§5
1. Ż ł obek funkcjonuje przez cał y rok szkolny, z wyją tkiem dni ustawowo
wolnych od pracy. Rok szkolny w Ż ł obku trwa od 1 wrześ nia każ dego roku
do 31 sierpnia nastę pnego roku.
2. Ż ł obek czynny jest od poniedział ku do pią tku, od godziny 7:00 do godziny
18:00.
1) Na proś bę Rodziców zgł oszoną do prowadzą cego Ż ł obek, placówka
moż e zostać

otwarta bez dodatkowych kosztów od godziny 6:30,

powyż ej 10 zgł oszeń ;
2) W Wigilię Boż ego Narodzenia, w Sylwestra oraz w czasie tzw. dł ugich
weekendów, Ż ł obek czynny jest pod warunkiem zgł oszenia obecnoś ci
minimum 10 dzieci. W Wigilię Boż ego Narodzenia i Sylwestra placówka
otwarta jest do godziny 14:00 lub nieczynna po wcześ niejszym
uzgodnieniu z rodzicami.
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3. Podstawową jednostką organizacyjną Ż ł obka jest oddział

obejmują cy

dzieci w zbliż onym wieku z uwzglę dnieniem ich potrzeb, zainteresowań ,
uzdolnień .
4. Liczba dzieci w oddziale nie moż e przekraczać 8 dzieci w wieku powyż ej 1
roku ż ycia oraz 5 dzieci w przypadku poniż ej 1 roku ż ycia..
5. Ż ł obek jest przewidziany dla 20 dzieci, zgrupowanych w 3 oddział ach
(liczba oddział ów moż e ulec zmianie w cią gu roku szkolnego w zależ noś ci
od potrzeb organizacyjnych i moż liwoś ci lokalowych Ż ł obka).
6. Prowadzą cy Ż ł obek powierza poszczególne oddział y opiece jednego lub
wię cej opiekunów, zależ nie od czasu pracy i realizowanych zadań .
7. Ż ł obek zapewnia odpł atne wyż ywienie (catering): ś niadanie, obiad,
podwieczorek.
1) Za wyż ywienie dzieci w Ż ł obku odpowiedzialna jest firma cateringowa,
która wykonuje zlecone zadanie dot. wyż ywienia dzieci do lat 3 opartego
na zasadach zdrowego ż ywienia, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia i normami Ż ywieniowymi;
2) W wyż ywieniu uwzglę dnia się diety i zalecenia lekarskie;
3) Nad jakoś cią ż ywienia czuwa Inspekcja Sanitarna.
8. Organizację

pracy w cią gu dnia okreś la ramowy rozkł ad dnia, z

uwzglę dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań
rodziców.
9. Ramowy rozkł ad dnia podany do wiadomoś ci rodziców na tablicy
informacyjnej okreś la ogólny podział czasu na zabawę i zaję cia, godziny
posił ków, czas na ochronę zdrowia i higienę .
10. Na podstawie ramowego rozkł adu dnia nauczyciel, któremu powierzono
opiekę

nad

oddział em

ustala

szczegół owe

rozkł ady

dnia

z

uwzglę dnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
11. W szczególnych przypadkach moż e ulec zmianie organizacja dnia (np.
organizacja wyjś cia, wycieczki, uroczystoś ci).

7

12. Godzina zaję ć w Ż ł obku trwa 20 minut.
13. Dzieci mają moż liwoś ć korzystania z ogrodu Ż ł obka wyposaż onego w
atestowane urzą dzenia do zabawy na ś wież ym powietrzu.
14. Ś wiadczenia udzielane przez Ż ł obek są odpł atne.
15. Zaję cia dydaktyczne, dodatkowe i sportowe odbywają się w trakcie roku
szkolnego, a w wakacje i ferie w miarę dostę pnoś ci trenerów i nauczycieli
zaję ć dodatkowych.
16. Za rzeczy pozostawione w Ż ł obku prowadzą cy Ż ł obek oraz pozostał y
personel nie odpowiada.
§6
1. Rekrutacja i skreś lenie z listy wychowanków Ż ł obka:
1) Informacja o zapisach do Ż ł obka umieszczona jest w formie oferty
informacyjnej w widocznym miejscu w Ż ł obku lub na stronie
internetowej Ż ł obka;
2) Podstawą zgł oszenia dziecka do Ż ł obka jest wypeł nienie i zł oż enie
„Karty zgł oszenia dziecka” (w tym karty zdrowia dziecka) podpisanej
przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego, podpisanie
umowy cywilno-prawnej i uiszczenie opł aty rekrutacyjnej;
3) Rekrutacja nie zakł ada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka
– o przyję ciu do Ż ł obka decyduje kolejnoś ć skł adania podań w
okresie od 1 marca danego roku (o przyję ciu dziecka decyduje
Kierownik Ż ł obka);
a) Rodzice dzieci przyję tych zobowią zani są

do bezzwł ocznego

zgł oszenia o ewentualnej rezygnacji z miejsca w Ż ł obku;
b) Dzieci, które kontynuują pobyt na kolejny rok nie biorą udział u w
rekrutacji. Rodzice pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji do 30
maja danego roku.
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4) Wyniki w formie listy dzieci przyję tych do Ż ł obka podaje się do
informacji rodziców do dnia 30 maja danego roku kalendarzowego;
5) Do

dnia

30

czerwca

danego

roku

kalendarzowego

nastę puje

potwierdzenie pisemne lub telefoniczne woli rodziców korzystania z
usł ug Ż ł obka;
6) Rodzice dzieci przyję tych zobowią zani są

do bezzwł ocznego

zgł oszenia o ewentualnej rezygnacji z miejsca w Ż ł obku;
7) Kierownik ma moż liwoś ć
umieszcza

na

tworzenia listy rezerwowej, na której

ż yczenie

rodziców/prawnych

opiekunów

dzieci

nieprzyję te do Ż ł obka. Gdy zwalnia się miejsce w Ż ł obku, kierownik
kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, biorą c pod
uwagę kolejnoś ć zapisu dziecka na liś cie rezerwowej;
8) Kierownik moż e skreś lić z listy wychowanków dziecko uczę szczają ce
do Ż ł obka w przypadku:
a) Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka
uniemoż liwiają cego

prawidł owy

proces

wychowania

i

kształ cenia
w grupie ż ł obkowej;
b) Nieusprawiedliwionej nieobecnoś ci dziecka w Ż ł obku trwają cej
jeden miesią c;
c) Systematycznego opóź niania przez Rodziców pł acenia czesnego;
d) Nieprzestrzegania przez Rodziców postanowień niniejszego Statutu;
e) Gdy

dziecko

swoim

zachowaniem

zagraż a

zdrowiu

i

bezpieczeń stwu innych dzieci;
f) Przyprowadzania do Ż ł obka dziecka chorego.
9) Umowa zostaje zawarta

na czas okreś lony lub nieokreś lony.

Rozwią zanie umowy przez jedną ze stron musi być w formie pisemnej.
Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesią c ze skutkiem na koniec miesią ca.
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§7
1. Dzieci za dodatkową opł atą mają prawo korzystać z wybranych zaję ć
sportowych.
2. Zaję cia sportowe są organizowane poza godzinami przeznaczonymi na
realizację podstawy programowej.
3. Dzieci na wniosek rodziców mogą okresowo nie uczestniczyć w zaję ciach
sportowych.
4. Zaję cia sportowe odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut.
§8
1. Dzieci

w

ramach

opł acanego

pakietu

zaję ć

dodatkowych

mogą

uczestniczyć we wszystkich ze wszystkich moż liwych zaję ć dodatkowych.
2. Dzieci na wniosek rodziców mogą

nie uczestniczyć

w zaję ciach

dodatkowych.
3. Rodzaj zaję ć

dodatkowych, ich czę stotliwoś ć

i forma organizacyjna

uwzglę dniają w szczególnoś ci potrzeby i moż liwoś ci rozwojowe dzieci
oraz zależ ą od wyboru rodziców/prawnych opiekunów.
4. W okresie ferii szkolnych i wakacji przy zmniejszonej liczbie dzieci w Ż ł obku
dopuszcza się zmniejszenie iloś ci oddział ów.
5. W okresie ferii szkolnych i wakacji placówka nie realizuje specjalistycznych
zaję ć sportowych, organizuje wię cej form rekreacyjno – wypoczynkowych.
6. Za bezpieczeń stwo dzieci uczę szczają cych na zaję cia dodatkowe odpowiada
nauczyciel prowadzą cy te zaję cia.
7. Nauczyciel zaję ć dodatkowych zobowią zany jest odebrać cał ą grupę ,
bą dź jej czę ś ć od wychowawcy grupy i po zakoń czeniu zaję ć przekazać
dzieci ponownie pod opiekę wychowawcy.

10

8. Niedopuszczalne jest, aby na zaję cia lub po zaję ciach dzieci poruszał y się
bez opieki.
wniosek rodziców/prawnych opiekunów w Ż ł obku mogą

9. Na

być

organizowane zaję cia dodatkowe opł acane przez rodziców. Propozycje w
tym zakresie zgł asza ogół owi rodziców kierownik Ż ł obka.
§9
1. Ż ł obek

zapewnia

dzieciom

stał a

opiekę

w

czasie

zaję ć

w Ż ł obku.
2. Opiekun odpowiada za zdrowie i bezpieczeń stwo powierzonych jego opiece
dzieci.
3. Podczas zaję ć i zabaw wymagają cych szczególnej ostroż noś ci, nauczyciel
zobowią zany jest poprosić o pomoc innego pracownika Ż ł obka.
4. Nauczyciela w jego pracy opiekuń czej, wychowawczej i zwią zanej
z zapewnieniem dzieciom bezpieczeń stwa, wspomaga pracownik „pomoc
nauczyciela” peł nią c stał ą opiekę nad dzieć mi w oddziale.
5. Podczas spacerów i zaję ć

organizowanych poza terenem Ż ł obka,

nauczyciela wspomaga „pomoc nauczyciela”.
6. Podczas zaję ć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeń stwo dzieci odpowiada
osoba prowadzą ca te zaję cia.
§ 10
1. Do realizacji celów statutowych Ż ł obek posiada:
1) 2 sale ż ł obkowe dziennego pobytu dzieci;
2) Kuchnię cateringową ;
3) Zmywalnię ;
4) Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;

11

5) Szatnie dla dzieci;
6) Biuro;
7) Ł azienkę dla dzieci przy salach zaję ć ;
8) Toaletę dla personelu;
2. Przy sprzyjają cych warunkach atmosferycznych organizowany jest jak
najdł uż szy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
3. Ż ł obek moż e organizować dla wychowanków róż norodne formy
krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez
dostosowuje się do wieku, zainteresowań potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia
oraz sprawnoś ci fizycznej.

Rozdział 4
Procedury przyprowadzania i odprowadzania dzieci
§ 11
1. W

Ż ł obku

obowią zują

nastę pują ce,

szczegół owe

procedury

przeprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych.
1) Pracownik Ż ł obka przejmuje odpowiedzialnoś ć za dziecko z chwilą
przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i ponosi ją do momentu
wydania

dziecka

rodzicowi/opiekunowi

prawnemu;

w

momencie

odebrania dziecka z sali odpowiedzialnoś ć za nie przejmuje osoba
odbierają ca – dotyczy to takż e pobytu dziecka w szatni i na terenie
placówki wraz z przynależ nym do Ż ł obka terenem;
2) Dziecko

moż e

rodzica/opiekuna

być

odebrane

prawnego

lub

ze

Ż ł obka
osobę

wył ą cznie

upoważ nioną

przez
przez

rodzica/opiekuna prawnego; do odebrania dziecka ze Ż ł obka są
upoważ nione jedynie osoby wskazane w formularzu zgł oszeniowym
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wypeł nionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów prawnych
dziecka po okazaniu dowodu toż samoś ci; upoważ nionymi do odbioru
dziecka mogą być wył ą cznie osoby peł noletnie;
3) Upoważ nienie

powinno

być

dostarczone

osobiś cie

przez

rodziców/opiekunów prawnych do nauczycielki z grupy i pozostać w
dokumentacji - nie ma moż liwoś ci telefonicznego wskazania opiekuna
odbierają cego dziecko ze Ż ł obka;
4) Upoważ nienie takie jest skuteczne przez cał y rok szkolny uczę szczania
dziecka do Ż ł obka;
5) Rodzice/opiekunowie prawni mogą upoważ nić okreś loną osobę do
jednorazowego odebrania dziecka z Ż ł obka. Takie upoważ nienie
powinno nastą pić

poprzez udzielenie peł nomocnictwa w formie

pisemnej;
6) Upoważ nienie moż e w każ dej chwili zostać odwoł ane lub zmienione;
7) Nie wydaje się

dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu (osobie

upoważ nionej), którego stan wyraź nie wskazuje, ż e jest pod wpł ywem
alkoholu lub ś rodków odurzają cych; w takiej sytuacji pracownik
zobowią zany jest skontaktować się z (drugim) rodzicem dziecka, jeś li
nie jest to moż liwe – powiadomić policję ; o wypadku każ dej odmowy
wydania

dziecka

winien

niezwł ocznie

zostać

poinformowany

prowadzą cy Ż ł obek, w takiej sytuacji Ż ł obek zobowią zany jest do
podję cia wszelkich dostę pnych czynnoś ci w celu nawią zania kontaktu z
rodzicami/opiekunami prawnymi;
8) Ż ł obek moż e odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzają cej odebrać dziecko wskazywał , ż e nie jest ona w stanie
zapewnić dziecku bezpieczeń stwa
9) O wypadku każ dej odmowy wydania dziecka winien niezwł ocznie
zostać poinformowany kierownik. W takiej sytuacji kierownik Ż ł obka
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zobowią zany jest do podję cia wszelkich dostę pnych czynnoś ci w celu
nawią zania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
10) W przypadku powtarzają cych się sytuacji odbierania dziecka przez
rodzica/opiekuna prawnego, który jest pod wpł ywem alkoholu lub
ś rodków odurzają cych Ż ł obek zobowią zany jest powiadomić są d
rodzinny i dla nieletnich, wł aś ciwy dla miejsca zamieszkania dziecka, o
zaniedbywaniu obowią zków rodzicielskich;
11) Opiekunowie lub osoby upoważ nione bę dą odbierać dziecko najpóź niej
do

godziny

18.00,

w

przypadku

nieprzewidzianych

okolicznoś ci

mają cych wpł yw na opóź nienie w odbiorze dziecka personel Ż ł obka
powinien zostać

o tym fakcie poinformowany (istnieje moż liwoś ć

przedł uż enia pobytu dziecka w Ż ł obku za dodatkową opł atą ).
12) W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upł ywie czasu pracy
Ż ł obka,

opiekun

zobowią zany

jest

powiadomić

telefonicznie

rodziców/opiekunów prawnych o zaistniał ym fakcie;
13) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie
moż na uzyskać

informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów

prawnych, opiekun oczekuje z dzieckiem w Ż ł obku 1 godzinę , po
upł ywie tego czasu powiadamia się najbliż szy komisariat policji o
niemoż liwoś ci skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym;
14) Ż yczenie Rodziców dotyczą ce nieodbierania dziecka przez jednego z
rodziców musi być poś wiadczone przez orzeczenie są dowe;
15) W kwestiach spornych dotyczą cych odebrania dziecka ze Ż ł obka przez
osoby nie upoważ nione, nauczyciel zobowią zany jest powiadomić
rodzica i policję .
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Rozdział 5
Zasady zapewnienia bezpieczeń stwa wychowanków
§ 12
1. Za bezpieczeń stwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest opiekun bą dź
opiekuni, którym prowadzą cy Ż ł obek powierzył prowadzenie oddział u.
2. Nie pozostawia się dzieci bez nadzoru upoważ nionej osoby.
3. Za bezpieczeń stwo dzieci podczas zastę pstwa odpowiada opiekun, któremu
powierzono zastę pstwo.
§ 13
1. Dzieci w Ż ł obku mogą nosić okulary pod warunkiem, ż e są dobrze
osadzone (za uszkodzenia okularów Ż ł obek nie ponosi odpowiedzialnoś ci).
2. Ze wzglę du na bezpieczeń stwo, dzieci w Ż ł obku nie mogą nosić
kolczyków, pierś cionków, koralików itp..
3. Ubrania dzieci należ y zostawiać w wydzielonych szafkach usytuowanych w
szatni. Ż ł obek nie ponosi odpowiedzialnoś ci za ubrania i inne rzeczy
pozostawione w szafkach.
4. W przypadku widocznych i nagł ych objawów chorobowych tj. gorą czka,
kaszel, itp. personel Ż ł obka moż e odmówić przyję cia dziecka.
§ 14
1. W Ż ł obku nie przewiduje się

dokonywania jakichkolwiek zabiegów

medycznych ani podawania farmaceutyków.
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2. Rodzic ma obowią zek w cią gu 2 godzin odebrać chore dziecko. Jeś li nie
odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan jego zdrowia bę dzie
wymagał pomocy lekarskiej, opiekun wezwie pomoc lekarską .
3. W

sytuacjach

nagł ych

wzywane

jest

pogotowie,

z

równoczesnym

poinformowaniem rodziców/opiekunów prawnych.
§ 15
1. Dzieci w Ż ł obku podlegają obowią zkowemu ubezpieczeniu.
2. Ubezpieczyciela na dany rok wybiera prowadzą cy Ż ł obek.
§ 16
1. W celu zapewnienia wł aś ciwych warunków opieki nad dzieć mi, rodzic lub
inna osoba która przyprowadza dziecko informuje pracownika Ż ł obka, ż e
dziecko jest zdrowe.
2. Każ de dziecko korzystają ce z usł ug Ż ł obka powinno być przyprowadzane
i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez pisemnie
upoważ nioną

przez

nich

osobę

zapewniają cą

dziecku

peł ne

bezpieczeń stwo.
3. Dziecko należ y przyprowadzać nie wcześ niej niż o 7.00 rano i odbierać nie
póź niej niż do godziny 18.00.
4. W momencie przyprowadzania dziecka, rodzic/opiekun prawny nie powinien
przedł uż ać swojego pobytu w Ż ł obku. Regulacja ta jest podyktowana
dobrem dziecka, uł atwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej rutyny.
Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych.
5. Nieobecnoś ć

dziecka należ y zgł aszać

osobiś cie/telefonicznie dzień

wcześ niej lub do godziny 8:30 rano w dniu nieobecnoś ci dziecka, należ y

16

również

poinformować

o

przyczynach

(choroba/inna

przyczyna)

i

przewidywanym czasie nieobecnoś ci dziecka.
6. Na wypadek wą tpliwoś ci pracownika Ż ł obka dotyczą cych stanu zdrowia
dziecka, które zostaną zauważ one przed wejś ciem dziecka do Ż ł obka
rodzic jest zobowią zany do konsultacji lekarskiej u lekarza pediatry, który
wydaje zaś wiadczenie dla dziecka.
7. Osoby upoważ nione bę dą odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania
Ż ł obka. W przypadku nieprzewidzianych okolicznoś ci mają cych wpł yw na
opóź nienie w odbiorze dziecka personel Ż ł obka powinien zostać o tym
fakcie poinformowany.
§ 17
1. Wszyscy pracownicy Ż ł obka winni są przestrzegać zasad bezpieczeń stwa.
§ 18
1. Do pomieszczeń , w których przechowuje się ś rodki czystoś ci, wstę p mają
tylko upoważ nieni pracownicy Ż ł obka.

Rozdział 6
Organy Ż ł obka
§ 19
1. Organami Ż ł obka są :
1) Kierownik Ż ł obka;
2) Pracownicy: pedagodzy, opiekunki dziecię ce, poł oż na, psycholog;
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3) Prowadzą cy Ż ł obek (wł aś ciciel).
§ 20
1. Kierownik Ż ł obka kieruje:
1)

Bież ą cą

dział alnoś cią

opiekuń czo-wychowawczo-edukacyjną

Ż ł obka;
2)

Reprezentuje Ż ł obek na zewną trz;

3)

Opracowuje statut Ż ł obka oraz inną dokumentację ;

4)

Zapewnienia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w
Ż ł obku;

5)

Sprawuje opiekę nad dzieć mi oraz tworzy warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne dział ania prozdrowotne;

6)

Ustala zakres obowią zków sł uż bowych pracowników oraz wystę puje z
wnioskami w sprawach odznaczeń i innych nagród dla nauczycieli;

7)

Współ pracuje

z

rodzicami

oraz

instytucjami

nadzorują cymi

i

kontrolują cymi pracę Ż ł obka;
8)

Prowadzi i archiwizuje dokumentację Ż ł obka;

9)

W porozumieniu z prowadzą cym Ż ł obek przyjmuje oraz skreś la dzieci z
listy uczę szczają cych do Ż ł obka zgodnie z ustalonymi w statucie
zasadami;

10) Podejmuje decyzje o utworzeniu bą dź likwidacji oddział u ż ł obkowego;
11) W porozumieniu z prowadzą cym Ż ł obek wprowadza zmiany i uchwala
nowy statut;
12) Zarzą dza Ż ł obkiem wykonują c inne zadania przewidziane dla jego
stanowiska przepisami prawa oraz podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach nie przekazanych pracownikom Ż ł obka;
13) Sporzą dza sprawozdania i raporty wynikają ce z obowią zują cych
przepisów (GUS, SIO, Urzą d Gminy i inne);
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14) W

przypadku

spornych

opinii

organizuje

spotkania

negocjacyjne

zainteresowanych organów Ż ł obka;
15) W razie nieobecnoś ci kierownika zastę puje go, wyznaczony przez niego
pracownik Ż ł obka;
16) Rozpatruje wnioski, skargi i zaż alenia wedł ug okreś lonej procedury
obowią zują cej w Ż ł obku.
2. Pracownicy: pedagodzy, opiekunki dziecię ce, poł oż na, psycholog:
1) Skł ad personelu zatrudnionego w Ż ł obku jest dostosowany do liczby
dzieci uczę szczają cych do Ż ł obka;
2) Jeden opiekun moż e sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci w
wieku od 1 roku ż ycia oraz 5 dzieci do 1 roku ż ycia;
3) Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeń stwo dzieci i organizację
zadań opiekuń czo – wychowawczych;
4) Dla zapewnienia cią gł oś ci pracy wychowawczej i jej skutecznoś ci
opiekun w miarę moż liwoś ci prowadzi swoją grupę przez cał y okres
pobytu dziecka w Ż ł obku;
5) W trakcie prowadzenia zaję ć

dodatkowych prowadzonych przez

opiekunów – specjalistów, opiekunowie ci są

odpowiedzialni za

bezpieczeń stwo dzieci;
6) Personel zatrudniony w Ż ł obku musi posiadać odpowiednie kwalifikacje
do peł nienia opieki nad dzieć mi oraz umieję tnoś ci, wiedzę

i

kompetencje do zajmowania się dzieć mi;
7) W zapewnieniu opieki nad dzieć mi Ż ł obek moż e korzystać z pomocy
wolontariuszy.
3. Do zadań Prowadzą cego Ż ł obek (wł aś ciciela) należ y:
1) Wł aś ciwe utrzymanie obiektu Ż ł obka oraz zapewnienie warunków
dział ania Ż ł obka, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
edukacyjnych, wychowawczych i opiekuń czych;
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2) Zapewnienie

funduszy

i

wykonywanie

remontów

oraz

zadań

inwestycyjnych w powyż szym zakresie;
3) Wyposaż enie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzę t niezbę dny do
realizacji i wykonywania zadań statutowych Ż ł obka;
4) Zapewnienie obsł ugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
Ż ł obka;
5) Podejmowanie zobowią zań mają tkowych w imieniu Ż ł obka;
6) Nadzór, koordynacja zgodnoś ci realizowanych przez Ż ł obka celów z
zał oż eniami Statutu Ż ł obka;
7) Zapoznawanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynków i
urzą dzeń Ż ł obka;
8) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz okreś lanie ich zadań ,
warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z kodeksem pracy);
9) Zarzą dzanie finansami i mają tkiem Ż ł obka;
10) Utrzymanie stał ego kontaktu z kierownikiem Ż ł obka;
11) Dokonywanie oceny pracy kierownika Ż ł obka;
12) Zatrudnianie i zwalnianie kierownika Ż ł obka;
13) Ustalanie wysokoś ci opł at za uczestnictwo dzieci w zaję ciach
dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w
ramach dodatkowej oferty opiekuń czej, wychowawczej, edukacyjnej i
rekreacyjnej Ż ł obka;
14) Zawieranie umów z rodzicami o ś wiadczenie usł ug Ż ł obka;
15) Rozpatrywanie wniosków dotyczą cych iloś ci stanowisk i etatów, iloś ci
zaję ć

dodatkowych

organizowanych

w

i zatwierdzanie iloś ci etatów na dany rok szkolny.
§ 21

20

Ż ł obku

z

czesnego

1. Organy Ż ł obka współ dział ają ze sobą wzajemnie wymieniają c informacje.
Mają moż liwoś ć swobodnego dział ania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji okreś lonych w przepisach prawa i niniejszym statucie.
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Rozdział 7
Odpł atnoś ć za Ż ł obek
§ 22
1. Koszty dział alnoś ci Ż ł obka pokrywane mogą być :
1) Z opł at czesnego przez rodziców dzieci uczę szczają cych do Ż ł obka;
2) Z wpisowego wpł acanego po przyję ciu dziecka do Ż ł obka na dany rok
szkolny;
3) Ze ś rodków przekazywanych przez prywatnych sponsorów
2. Usł ugi ś wiadczone przez Ż ł obek są odpł atne na podstawie umowy
zawartej pomię dzy rodzicami/prawnymi opiekunami a prowadzą cym
Ż ł obek.
3. Wysokoś ć czesnego ustala prowadzą cy Ż ł obek.
4. Odpł atnoś ć - czesne za usł ugi ś wiadczone przez Ż ł obek obejmuje w
szczególnoś ci koszty zwią zane z opieką i wychowaniem dziecka w Ż ł obku,
z organizacją zaję ć edukacyjnych, sportowych i ję zykowych oraz zaję ć
dodatkowych.
5. Opł aty zwią zane z pobytem dziecka w Ż ł obku wnoszą rodzice z góry w
terminie nie póź niej niż do 10-go każ dego miesią ca.
6. Opł aty za pobyt dziecka w Ż ł obku, w przypadku jego nieobecnoś ci, nie
podlegają zwrotowi.
7. Opł ata za wyż ywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecnoś ci dziecka
w Ż ł obku w wysokoś ci odpowiadają cej iloczynowi dziennej opł aty za
wyż ywienie oraz iloś ci dni nieobecnoś ci dziecka począ wszy od dnia
zgł oszonej nieobecnoś ci.
8. W razie niedotrzymania terminu pł atnoś ci po bezskutecznym pisemnym
wezwaniu do zapł aty, prowadzą cy Ż ł obek jest uprawniony do dochodzenia
wynikają cych stą d roszczeń na drodze postę powania są dowego.
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9. Koszty

wyż ywienia

dziecka

w

peł ni

pokrywane

są

przez

rodziców/prawnych opiekunów.
10. Prowadzą cy Ż ł obek ma prawo do zmiany opł at miesię cznych w trakcie
roku szkolnego, po uprzednim powiadomieniu rodziców. O takiej zmianie
rodzice winni być poinformowani z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

Rozdział 8
Wychowankowie Ż ł obka
§ 23
1. Wychowankowie Ż ł obka mają prawo do:
1) Przestrzegania ich praw opartych na wzajemnym szacunku, otwartoś ci i
wraż liwoś ci;
2) Codziennych , bezpiecznych i stymulują cych zabaw na ś wież ym
powietrzu;
3) Wspierania ich rozwoju osobowoś ci poprzez zorganizowanie zaję ć
edukacyjnych i artystycznych oraz swobodnej zabawy;
4) Opieki wysoko kwalifikowanej i ż yczliwej kadry;
5) Zagwarantowanego poczucia bezpieczeń stwa w czasie organizowanych
zaję ć

poprzez

wprowadzenie

procedur

ochrony

dzieci

przed

krzywdzeniem, edukację opiekunów i rodziców;
6) Respektowania indywidualnego tempa ich rozwoju, doboru programu
wspierają cego ich talenty, stymulują cego potrzebę eksperymentowania i
ciekawoś ci ś wiata;
7) Rozwijania zdrowych nawyków ż ywieniowych;
8) Róż nych form odpoczynku, zgodnych z ich aktualnymi potrzebami;
9) Zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.
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§ 24
1. Obowią zkiem wychowanków Ż ł obka jest:
1) Poszanowanie godnoś ci rówieś ników i dorosł ych;
2) Szanowania wytworów innych dzieci;
3) Podporzą dkowania się obowią zują cym w grupie umowom i zasadom
współ ż ycia społ ecznego;
4) Przestrzegania zasad higieny osobistej w miarę swoich moż liwoś ci;
§ 25
1. W Ż ł obku wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz
psychicznej.

Rozdział 9
Rodzice (prawni opiekunowie)
§ 26
1. Rodzice mają prawo do:
1) Bezpoś redniego kontaktu z personelem Ż ł obka;
2) Rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu;
3) Pomocy

ze

strony

Ż ł obka

w

rozwią zywaniu

problemów

wychowawczych;
4) Uzyskiwania informacji podnoszą cych ich wiedzę

psychologiczno-

pedagogiczną na temat wychowania i opieki;
5) Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, pielę gniarką ;
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6) Konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy opiekunów lub
rodziców;
7) Uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystoś ciach i
imprezach okolicznoś ciowych z udział em dzieci oraz najbliż szych
czł onków rodziny;
8) Zgł aszania uwag i propozycji dotyczą cych organizacji pracy Ż ł obka;
9) Codziennego wsparcia, szacunku i partnerstwa ze strony personelu
Ż ł obka i Kierownika.
§ 27
1. Obowią zkiem Rodziców jest:
1) Udzielania peł nej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, o
niepokoją cym zachowaniu dziecka w domu mogą ce mieć wpł yw na
jego

bezpieczeń stwo

i

prawidł owe

regularnego kontaktowania się

funkcjonowanie

w

grupie,

z opiekunem w celu ujednolicenia

oddział ywań wychowawczych;
2) Poinformować kierownika Ż ł obka lub personel Ż ł obka w sytuacjach
budzą cych niepokój lub zaobserwowaniu u dziecka urazów, otarć ,
stł uczeń

itp. powstał ych w

warunkach domowych i na tę

okolicznoś ć sporzą dzić wspólnie stosowną notatkę ;
3) Informować

kierownika Ż ł obka o wszystkich swoich zmianach

teleadresowych;
4) Informować na bież ą co personel o takich potrzebach dotyczą cych
diety, higieny snu, rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, po to
by w granicach moż liwoś ci Ż ł obka zapewnić optymalne warunki;
5) Zapewnić bezpieczeń stwo dziecka w drodze do i ze Ż ł obka;
6) Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka;
7) Terminowe uiszczania opł at;
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8) Niezwł ocznego informowanie Ż ł obka o nieobecnoś ci dziecka;
9) Natychmiastowe zawiadomienie Ż ł obka w przypadku wystą pienia u
dziecka choroby zakaź nej lub innej, mogą cej przenosić się na inne
dzieci korzystają ce z usł ug Ż ł obka;
10) Po przebytej zakaź nej chorobie dziecka przedstawić zaś wiadczenie
lekarskie lub oś wiadczenie potwierdzają ce, ż e dziecko jest zdrowe i
moż e uczę szczać do Ż ł obka.

Rozdział 10
Postanowienia koń cowe
§ 28
1. Ż ł obek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym statucie
2. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich czł onków społ ecznoś ci
ż ł obkowej:

opiekunów,

pracowników

obsł ugi,

rodziców/prawnych

opiekunów.
3. Dla zapewnienia znajomoś ci statutu przez wszystkich zainteresowanych
ustala się wywieszenie statutu na tablicy ogł oszeń i na stronie internetowej
Ż ł obka oraz zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów dzieci nowo
przyję tych z treś cią statutu podczas spotkań informacyjnych.
4. Regulaminy o charakterze wewnę trznym obowią zują ce w placówce nie
mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
5. Ż ł obek prowadzi i przechowuje dokumentację

zgodnie z odrę bnymi

przepisami.
6. Prowadzą cy Ż ł obek decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania
skł adników mają tkowych Ż ł obka.
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
8. Statut wchodzi w ż ycie z dniem 31 stycznia 2018 r.
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