
 

 

UCHWAŁA NR 45/III/18 

RADY MIASTA ŻORY 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i ustalenia statutu Miejskiego Żłobka w Żorach 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 603 j.t. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 j.t. ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 

RADA MIASTA 

uchwala: 

§ 1. Dokonać zmiany uchwały Rady Miasta Żory nr 169/XVI/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie utworzenia 

i ustalenia statutu Miejskiego Żłobka w Żorach, w ten sposób, że statut Miejskiego Żłobka w Żorach 

stanowiący załącznik do powyższej uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały niniejszej.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

mgr Piotr Kosztyła 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2019 r.

Poz. 76



Załącznik do uchwały Nr 45/III/18 

Rady Miasta Żory 

z dnia 20 grudnia 2018  r. 

 

 

STATUT 

MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W ŻORACH 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Miejski Żłobek w Żorach zwany dalej „Żłobkiem” jest jednostką organizacyjną Miasta Żory powołaną 

przez Radę Miasta Żory i działa na podstawie: ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. 

§ 2. Siedziba Żłobka mieści się w Żorach na os. Sikorskiego. 

§ 3. Obszar działania Żłobka obejmuje Gminę Żory. 

§ 4. Przedmiotem działalności jest opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 

3 roku życia, w wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 

przedszkolnym - do 4 roku życia. 

Rozdział 2. 

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA 

§ 5. 1. Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny 
i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku. 

2. W ramach opieki realizowana jest funkcja: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna. 

§ 6. 1. Do zadań żłobka należy: 

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

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć 

zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych  potrzeb dziecka, a w przypadku 

dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka; 

4) organizacja dziecku wyżywienia podczas pobytu w żłobku z uwzględnieniem norm żywieniowych 
odpowiednich dla wieku oraz indywidualnych potrzeb dziecka związanych z jego zdrowiem; 

5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dziecka w Żłobku; 

6) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka; 

7) wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka. 

§ 7. 1. Realizacja zadań, o których mowa w § 6 następuje poprzez: 

1) zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i sanitarnych określonych w oparciu o przepisy 

wykonawcze do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat; 

2) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry działalności podstawowej oraz pracowników obsługi, w liczbie 

odpowiadającej wymogom ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat; 

3) wyposażenie Żłobka w zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiednie dla etapu rozwojowego małego 
dziecka; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania godności osobistej dziecka 

oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie; 
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5) indywidualizację zajęć z dziećmi; 

6) współpracę z rodzicami dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom 

w zakresie pracy z dziećmi; 

7) organizację opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 

§ 7. 2. Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku: 

1) Rodzice są uprawnieni do udziału w zajęciach integracyjnych i adaptacyjnych, w dniach otwartych oraz 
uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez Żłobek; 

2) Zajęcia adaptacyjne i integracyjne odbywają się przed przyjęciem dziecka do Żłobka; 

3) Dni otwarte organizowane są przez Żłobek w każdej grupie żłobkowej w uzgodnieniu z rodzicami; 

4) Termin i czas zajęć z udziałem rodziców ustalany jest z opiekunami. 

Rozdział 3. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ORGANY ŻŁOBKA 

§ 8. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Żłobka jest oddział. 

2. W skład żłobka wchodzą oddziały do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku od ukończenia 

20 tygodnia życia do lat 3, a w wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka 

wychowaniem przedszkolnym - do 4 roku życia. 

§ 9. 1. Żłobkiem kieruje Dyrektor Żłobka, który działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Żory. 

2. Do obowiązków Dyrektora Żłobka w szczególności należy: 

1) kierowanie działalnością żłobka i wykonywanie zadań statutowych; 

2) reprezentowanie żłobka na zewnątrz; 

3) wprowadzenie w drodze zarządzenia „Regulaminu pracy” oraz „Regulaminu wynagradzania i premiowania 

pracowników”; 

4) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka wynikających z przepisów Kodeksu Pracy oraz 

ustawy o pracownikach samorządowych. 

5) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci; 

6) prawidłowe gospodarowanie mieniem; 

7) zatwierdzenie i realizowanie planu finansowego żłobka. 

3. Dyrektor Żłobka za zgodą organu prowadzącego tworzy stanowisko Wicedyrektora. 

4. Do obowiązków Wicedyrektora Żłobka w szczególności należy: 

1) reprezentowanie żłobka na zewnątrz w razie nieobecności Dyrektora; 

2) wykonywanie zadań statutowych; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci; 

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora. 

5. W żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych, administracji oraz obsługi. 

6. Szczegółowe zadania dla poszczególnych stanowisk pracy, o których mowa w ust. 5, określają zakresy 

czynności pracowników. 

 

Rozdział 4. 

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA 

§ 10. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Żory, w pierwszej kolejności 

z rodzin wielodzietnych, dzieci niepełnosprawne – w miarę możliwości lokalowych i personalnych - oraz 

rodziców pracujących. 
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2. Dzieci zapisywane są do grup według zbliżonego wieku oraz możliwości psychofizycznych. 

§ 11. 1. Przyjęcia dzieci do Żłobka prowadzone są przez cały rok, w miarę posiadania wolnych miejsc. 

2. O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data złożenia karty zgłoszenia. 

3. W terminie do końca czerwca każdego roku dyrektor podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych do 

Żłobka od 1 września danego roku. 

4. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców dziecka, jego nieobecności trwającej powyżej 
3 miesięcy, na jego miejsce może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących. Przyjęcie następuje 

jedynie na czas nieobecności tego dziecka 

Rozdział 5. 

ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 

§ 12. 1. Odpłatność za pobyt dziecka wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych obejmuje: 

1) opłatę za pobyt - za każdą rozpoczętą godzinę pobytu; 

2) dzienną opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową); 

3) opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka, wykraczającą ponad wymiar 10 godzin dziennie lub 

poza godzinami pracy Żłobka. 

2. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni 
powszednich, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do Żłobka. 

3. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka pobiera się jedynie za dni powszednie, w które w danym miesiącu 

dziecko uczęszczało do Żłobka. 

4. Wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka, 
ustala Rada Miasta w Żorach w drodze odrębnej uchwały. 

Rozdział 6. 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 13. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych 

w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki 

budżetowej. 

Rozdział 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14. Żłobek używa podłużnej pieczęci zawierającej jego nazwę i adres. 
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