UCHWAŁA NR L/495/14
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim i nadania mu statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. 2013poz. 885 z późn. zm.) w związku art. 8 ust 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ustawy z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2013r.poz. 1457),
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
§ 2. Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim mieści się w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 135.
§ 3. Nadaje się statut Żłobkowi Miejskiemu w Ożarowie Mazowieckim w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Blanka Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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Załącznik do Uchwały Nr L/495/14
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Statut Żłobka Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim, zwany dalej Żłobkiem jest jednostką budżetową utworzoną przez
Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim i działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.
poz.1457),
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013r.; poz. 594 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013; poz. 885 z zm.)
4) niniejszego Statutu.
§ 2. Żłobek mieści się w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 135.
§ 3. Obszar działania Żłobka obejmuje Gminę Ożarów Mazowiecki.
Rozdział 2.
Cele i zadania żłobka
§ 4. Celem działania żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny
dziecka właściwy dla jego wieku.
§ 5. 1. Do zadań Żłobka należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny,

i edukacyjnych

właściwych

do

wieku

dziecka,

4) wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci,
zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju,
5) tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy
z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka,
6) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-edukacyjnej,
7) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobku.
2. Zadania powyższe Żłobek realizuje poprzez:
1) tworzenie i realizację planów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody
z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka,

pracy

2) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) tworzenie i realizację programu adaptacji,
4) działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie,
5) współprace ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną,
6) współpracę z rodzicami obejmującą m.in:
a) przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym
dziecka,
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b) stwarzanie możliwości uczestniczenia przez rodziców w zajęciach z dziećmi prowadzonych w żłobku,
w tym adaptacyjnych i otwartych,
c) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad przez psychologa lub pedagoga w zakresie opieki nad
dzieckiem oraz wspierania w wychowaniu i edukacji dziecka.
Rozdział 3.
Organizacja Żłobka i warunki przyjmowania dzieci
§ 6. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem i organizację pracy Żłobka ponosi dyrektor Żłobka.
2. Dyrektor Żłobka kieruje pracą Żłobka i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor Żłobka działa jednoosobowo na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza
Ożarowa Mazowieckiego.
4. Dyrektora Żłobka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora Żłobka i wykonuje wobec dyrektora Żłobka czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy.
5. Dyrektor Żłobka może upoważnić pracowników Żłobka do wykonywania określonych obowiązków w zakresie
funkcjonowania Żłobka.
6. Dyrektor Żłobka zatrudnia i zwalnia pracowników Żłobka. Dyrektor Żłobka jest przełożonym pracowników
Żłobka.
7. W czasie nieobecności dyrektora Żłobka zastępstwo pełni wskazany przez niego pracownik Żłobka.
§ 7. 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, za wyjątkiem maksymalnie jednomiesięcznej przerwy wakacyjnej
ustalonej przez dyrektora Żłobka w uzgodnieniu z Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego.
2. Żłobek jest czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku,
§ 8. 1. Nabór do żłobka organizuje dyrektor Żłobka w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:
1) zamieszkałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
2) wychowywane samotnie przez pracującego rodzica,
3) obojga rodziców pracujących.
3. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie wniosku rodziców.
4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:
1) podpisanie umowy cywilno-prawnej w terminie wyznaczonym przez dyrektora Żłobka,
2) złożenie karty informacyjnej o dziecku, w tym zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma
przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do Żłobka.
5. Szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji określane są przez dyrektora Żłobka w drodze zarządzenia.
Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
§ 9. 1. Pobyt w Żłobku oraz wyżywienie dziecka są odpłatne.
2. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka określa odrębna uchwała Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim.
§ 10. 1. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka
w żłobku.
2. Zwrotowi podlega kwota stanowiąca iloczyn dni nieobecności i dziennej stawki opłaty za wyżywienie, licząc
od następnego dnia, w którym rodzic zgłosi nieobecność dziecka.
3. W przypadku poinformowania dyrektora Żłobka z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o mającej
nastąpić nieobecności dziecka, przysługuje zwrot stawki za wyżywienie również za pierwszy dzień nieobecności.
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4. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie będzie pobierana w przypadku nieobecności dziecka.
Rozdział 5.
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo dziecka
§ 11. 1. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do
Żłobka.
2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie Żłobka, rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany przez
opiekuna w Żłobku i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu trzech godzin. Jeśli rodzic nie odbierze dziecka
w wyznaczonym czasie lub stan dziecka będzie wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej, opiekun w Żłobku
wezwie pomoc lekarską.
§ 12. Dzieci mogą być odbierane ze Żłobka tylko przez rodziców lub za pisemną zgodą rodziców przez dorosłą
osobę imiennie upoważnioną.
Rozdział 6.
Gospodarka finansowa
§ 13. 1. Gospodarka finansowa żłobka jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013; poz. 885 ze zm.)
2. Środki finansowe na działalność Żłobka pochodzą z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki oraz innych źródeł.
3. Żłobek prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez dyrektora Żłobka,
dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
4. Majątek Żłobka jest mieniem komunalnym Gminy Ożarów Mazowiecki.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 14. Żłobek podlega wpisowi do rejestru
Ożarowa Mazowieckiego.

żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza

§ 15. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy.
§ 17. Zmian Statutu Żłobka dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
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Uzasadnienie
Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Gmina może
utworzyć żłobek w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art. 11 ustawy jw. żłobek działa na podstawie statutu, który ustala podmiot tworzący żłobek. W statucie
określa się w szczególności:
1) nazwę i miejsce jego prowadzenia;
2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz
wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
3) warunki przyjmowania dzieci;
4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.
Żłobek podlega wpisowi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza.
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