
 

 

UCHWAŁA NR 66/18 

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Strzegomiu, ul. Kościuszki 51 i nadania statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2019 roku tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Nr 1 w Strzegomiu 

z siedzibą przy ulicy T. Kościuszki 51, zwany dalej Żłobkiem. 

§ 2. Żłobkowi nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. W okresie do 31 marca 2021 roku Żłobek będzie funkcjonował na zasadach opisanych we wniosku 

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację 

projektu "Nowy Żłobek w Strzegomiu" 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu: 

T. Marczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 października 2018 r.

Poz. 4770



Załącznik do uchwały Nr 66/18 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 

z dnia 27 września  2018 r. 

 

 

Statut Żłobka Nr 1 w Strzegomiu 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Żłobek jest jednostką organizacyjną Gminy Strzegom, która działa w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedziba Żłobka mieści się w Strzegomiu, przy ulicy T. Kościuszki 51 

3. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Strzegom. 

4. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Strzegom. 

5. Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz 

Strzegomia. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Żłobka 

§ 2. 1. Celem Żłobka jest sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi 

w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. 

2. W przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, opieka 

nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 rok życia. 

§ 3.  Do zadań Żłobka należy: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 

2) zapewnienie wyżywienia, uwzględniającego obowiązujące normy, 

3) sprawowanie opieki nad dziećmi wymagającymi wspomagania ich rozwoju, w tym dzieci 

niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, 

4) zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednich do ich wieku i potrzeb, 

5) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć 

zabawowych z elementami edukacyjnymi uwzględniającymi indywidualne potrzeby i predyspozycje 

dziecka, 

6) rozwijanie samodzielności dzieci oraz współdziałania w grupie rówieśniczej, 

7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej, 

8) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, 

9) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu poznania potrzeb rozwojowych dzieci i okazania 

pomocy w działaniach wychowawczych, sprawowania funkcji doradczej i wspierającej działania rodziny. 

§ 4. 1. Żłobek realizuje zadania przez: 

1) zapewnienie warunków lokalowych i wyposażenia dostosowanego do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci, 

2) stosowanie różnorodnych metod i form pracy uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, 

3) organizację pracy w grupach poprzez gry, zabawy aktywizujące, wspólne zajęcia muzyczne, plastyczne, 

rytmiczne, 

4) indywidualizację pracy z dziećmi, w przypadku dzieci niepełnosprawnych dostosowanie zajęć do rodzaju 

ich niepełnosprawności, 
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5) konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie indywidualnych potrzeb dziecka, przekazywanie 

informacji o postępach dziecka lub trudności w rozwoju psychofizycznym, stwarzanie 

rodzicom/opiekunom prawnym możliwości uczestnictwa w wybranych zajęciach. 

6) konsultacje ze specjalistami z zakresu psychologii, logopedii, rehabilitacji w zakresie możliwości 

świadczeń przez nich odpowiedniej pomocy dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

niepełnosprawnych, 

7) zapewnienie dzieciom odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku i potrzeb, 

8) organizację zajęć na świeżym powietrzu, 

9) promocję wśród rodziców/opiekunów prawnych zdrowego i racjonalnego żywienia . 

2. Opiekę nad dziećmi w obiekcie Żłobka i na zajęciach poza obiektem   sprawują opiekunki. 

3. Dzieci w Żłobku objęte są opieką pielęgniarki. 

4. Dzieci objęte opieką w Żłobku powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów 

prawnych lub przez pisemnie przez nich upoważnioną osobę, która zapewni im pełne bezpieczeństwo. 

Rozdział 3. 

Organy Żłobka 

§ 5. 1. Żłobkiem kieruje dyrektor. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora dokonuje Burmistrz Strzegomia. 

3. Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik Żłobka. 

4. Do podstawowych obowiązków dyrektora należy: 

1) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz, 

2) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-opiekuńczo - dydaktycznej, 

3) prawidłowe gospodarowanie mieniem, 

4) kierowanie działalnością Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Organizację wewnętrzną Żłobka określa Regulamin Organizacyjny Żłobka nadany przez dyrektora. 

Rozdział 4. 

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka 

§ 6. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 zamieszkałe  

na terenie Gminy Strzegom. 

2. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

3. Termin rekrutacji do Żłobka ustala Burmistrz Strzegomia w porozumieniu z dyrektorem Żłobka. 

4. W przypadku zgłoszenia do Żłobka większej liczby dzieci od liczby miejsc w Żłobku, w toku 

postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę dodatkowe kryteria w kolejności określonej poniżej: 

1) dzieci rodziców samotnie wychowujących, pod warunkiem, że pracują zawodowo, 

2) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci w rodzinie), w których oboje rodziców pracuje zawodowo, 

3) dzieci niepełnosprawne, 

4) dzieci, których oboje rodzice pracują. 

5. W kolejnych latach uczęszczania dziecka do Żłobka rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania 

z usług Żłobka. 

6. W przypadku posiadanych wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji dzieci mogą być zapisywane 

w ciągu całego roku. 
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7. W przypadku zgłoszonej przez rodzica nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 4 tygodnie dyrektor 

Żłobka może przyjąć na jego miejsce inne dziecko z listy rezerwowej na podstawie umowy z jego rodzicami 

według kryteriów określonych w ust. 4. 

Rozdział 5. 

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie 

§ 7. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna i obejmuje koszty wyżywienia i pobytu dziecka . 

§ 8. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku ustala Rada Miejska w Strzegomiu w drodze odrębnej 

uchwały. 

§ 9. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka rodzice nie ponoszą opłat za wyżywienie dziecka  

za każdy dzień nieobecności począwszy od pierwszego dnia nieobecności. 

§ 10. W przypadku nieobecności dziecka opłata za pobyt ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu za każdy 

dzień nieobecności. 

Rozdział 6. 

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku 

§ 11. 1. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych organizowanych dla rodziców i dzieci. 

2. Informacja o terminie zajęć będzie przekazywana rodzicom poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy 

ogłoszeń w Żłobku. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa 

§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy opracowany na podstawie 

odrębnych przepisów. 

2. Gospodarka finansowa Żłobka jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Zmian w niniejszym statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania. 
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