Statut Żłobka

STATUT PRYWATNEGO ŻŁOBKA
„Akademia Krasnoludka”
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I.PLACÓWKA
1.Prywatny Żłobek „Akademia Krasnoludka” działa na podstawie :
Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. Nr 45, poz. 235).
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań
lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367)
Niniejszego statutu
Innych przepisów prawa
2.Siedziba Żłobka „Akademia Krasnoludka” mieści się na ul.Końcowej 9 we Wrocławiu.
3.Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Urząd Miejski Wrocławia- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
:sekr. WZD tel.071-777-86-99,fax:071-777-77-60 ,mail: wzd@um.wroc.pl
4.Żłobek prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przez właściciela
Anetę Najwer.
5.Żłobek zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
realizuje programy nauczania.
II.CELE ŻŁOBKA
Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej z elementami edukacji dla
dzieci od roku do lat 3.
1. Żłobek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość
wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb
rozwojowych. Żłobek wypełnia cele i zadania określone w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3:
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze
szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego dostarczającego
różnorodnych bodźców zgodnie z zasadami pracy z małym dzieckiem.
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień .
Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznych warunkach.
Kształtowanie umiejętności obserwacji ,ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu
dziecka- przyrodniczym, społecznym kulturalnym i technicznym.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i
zachowań prozdrowotnych.
Codziennego pobytu na powietrzu o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.
Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
Szacunku dla różnorodnych jego potrzeb,życzliwego i podmiotowego traktowania.
Przebywania w spokoju i pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu.
Stałej uwagi nauczyciela .
Snu i wypoczynku jeżeli jest zmęczone.
Żłobek wspiera wszechstronny rozwój osobowy dzieci, w szczególności w sferach:
a) dojrzewania intelektualnego,
b) dojrzewania emocjonalnego,
c) dojrzewania moralnego,
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d) dojrzewania społecznego.
2.Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:
opieki wychowawczej i medycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych
warunków pełnego bezpieczeństwa
zajęć wychowawczych i dydaktycznych uwzględniających właściwy rozwój psychomotoryczny
dziecka
wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka
racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe odpowiadające normom
fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci.
prowadzenie adresowanej do rodziców systematycznej działalności w kierunku szerzenia oświaty
zdrowotnej i promocji zdrowia.
współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania.
III.KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI
1. Warunkiem przyjęcia dziecka do „Akademii Krasnoludka” jest:
a)podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową),
b)złożenie karty informacyjnej o dziecku,
c)wpłacenie wpisowego,
2. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z
personelem oraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego.
3. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.
4. Usługi świadczone w Żłobku „ Akademia Krasnoludka” są odpłatne.
5. Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym w placówce.
6.Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacane celem rezerwacji miejsca w żłobku z
przeznaczeniem na fundusz rozwoju placówki. Wpisowe gwarantuje miejsce dziecka w żłobku na
czas zawartej umowy. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w
związku z tym jest ona bezzwrotna.
7. Opłata za pobyt dziecka jest płatna do 5 dnia każdego miesiąca gotówką w placówce lub
przelewem na konto żłobka wskazanego w umowie. W razie opóźnienia naliczane są odsetki w
wysokości 1 zł. Końcowe rozliczenie ze żłobkiem następuję w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu
umowy. /zwrot za wyżywienie plus odsetki/.
8. W przypadku zgłoszonej przez rodzica nieobecności dziecka stosuje się odliczenia stawki
żywieniowej wg stawek obowiązujących w danym roku szkolnym.
9. Odliczenia te są uwzględniane przy wyliczeniu opłaty na następny miesiąc uczęszczania dziecka
do żłobka.
10. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym za datę zapłaty uważa się datę uznania
wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Usługodawcy.

11. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc żłobek zastrzega sobie możliwość
jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
12. Rodzice opóźniający się z wpłatą czesnego nie podgalają ulgom i upustom.
13. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym
wyprzedzeniem.
14. Rodzice/opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie
przyjmowane do żłobka.

15. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast
poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze
dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej
opiekun wezwie pomoc lekarską.
16. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.
17. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu
zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu
dowodu tożsamości.
18. Upoważnienie do odbioru dziecka może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.
19. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.
20. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 17.30. W
przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka
personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
21. W czasie spóźnienia naliczane są opłaty liczone po 17.30 :
od 17.30- 18.00- 35zł
od 17.30 -18.30- 55zł
22. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać
dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa.
23. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany
właściciel/dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich
dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu zrodzicami/opiekunami dziecka.
24.W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun
zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.
25.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać
informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1
godzinę.
26.Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości
skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
27.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.
28.W razie planowej nieobecności dziecka w żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna
dzień wcześniej.
28..Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez Osobę
Prowadzącą, na wniosek Dyrektora Żłobka.
29.Dzienny czas pracy Przedszkola ustala się na 11 godzin, to jest od godz. 6.30 do godz. 17.30.
31.Podstawa programowa jest realizowana w czasie 2 godzin dziennie, głównie w godzinach od 9.00
do 15.00 kiedy jest największa frekwencja dzieci.
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32.W żłobku obowiązują następujące terminy przerw w jego pracy:
2 listopad /w opcji może być otwarty jeden żłobek/
24 grudnia
31 grudnia /w opcji może być otwarty jeden żłobek/
2 maj
Piątek po Bożym Ciele
29-30 sierpień
Powyższe terminy są ustalane przez Osobę Prowadzącą.
IV.Zasady bezpiecznego przebywania w żłobku.
1.Dziecko powinno być przyprowadzane do Żłobka w godzinach od 6.30 do 8.30.
Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia.
2.Osoba przyprowadzająca dziecko do Żłobka obowiązana jest rozebrać je w szatni
i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce
dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego przez rodziców przed furtką,wejściem do żłobka, w szatni, przed zamkniętymi
drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji.
3.Do Żłobka nie powinno przyprowadzać się dzieci z objawami chorób. W przypadku
zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać
zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka .
4. Po każdej chorobie rodzic jest zobowiązany do przyniesienia zaświadczenia, że dziecko jest już
zdrowe.
Prywatny Żłobek „Akademia Krasnoludka”zapewnia dziecku:
Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.
Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i
artystycznych.
Zatrudnienie kwalifikowanej kadry.
Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.
Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.
Całodzienne wyżywienie.
V. Zasady współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania,nauczania oraz ogólnej opieki.
1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania
wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2.Rodzice mają prawo do:
a)znajomości podstawy programowej
b)zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym oraz z zadaniami wynikającymi z
Koncepcji Pracy Żłobka i z planów pracy w danej grupie
c)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
d)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
e)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka dyrektorowi, bądź właścicielowi.
3.Rodzice mają obowiązek:
a)regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku,
b)współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczo-dydaktycznych rodziny i Żłobka,
c)odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania placówki
d)zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu,
e)znać i przestrzegać postanowienia statutowe,
f)przyprowadzać do Żłobka dzieci zdrowe bez konieczności podawania w Żłobku
jakichkolwiek leków,

