
UCHWAŁA NR XLVI/345/2018
RADY GMINY LIPIE

z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Żłobkowi w Lipiu

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 994), oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Statut Gminnego Żłobka w Lipiu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr XLVI/345/2018 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 8 czerwca 2018 r.  

  

Lipie, 2018| 

 STATUT Gminnego Żłobka w Lipiu 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Gminny Żłobek w Lipiu zwany dalej „Żłobkiem” jest samorządową jednostką budżetową 

i jednostką organizacyjną Gminy Lipie. 

 

§ 2.1. Żłobek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018r. poz. 603) 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077); 

4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych, jaki musi spełniać lokal, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925, poz. 2379); 

5) innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych; 

6) niniejszego Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Żłobka. 

 

Rozdział II 

Nazwa i miejsce prowadzenia żłobka 

 

§ 3. 1. Pełna nazwa Żłobka brzmi: Gminny Żłobek w Lipiu. 

2. Żłobek korzysta z wyodrębnionej części po Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lipiu 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu, ul. Częstochowska 31, 42 – 165 Lipie 

3. Żłobek używa pieczęci: Gminny Żłobek w Lipiu, ul. Częstochowska 31,  

42 – 165 Lipie. 

4. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Lipie. 

 

Rozdział III 

Cele i zadania oraz sposób ich realizacji 

§ 4. Podstawowym celem żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności 

profilaktyczno – zdrowotnej, opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci 

w wieku od 1 do 3 roku życia. 

 

§ 5.1.Do zadań Żłobka należy: 
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1) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno – 

zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem ich indywidualnych 

potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzaju niepełnosprawności; 

2) zapewnienie dzieciom opieki; w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych; 

3)  prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych właściwych 

dla wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny 

dziecka; 

4) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci; 

5) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach opieki i wychowania 

poprzez prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców (prawnych opiekunów) 

w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem oraz w razie 

konieczności współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; 

6) pozyskiwanie informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka 

7) Żłobek współpracuje z rodzicami w sprawach opieki, wychowania, i edukacji dzieci 

uczęszczających do Żłobka poprzez możliwość uczestnictwa rodziców w zajęciach z 

dziećmi prowadzonych w Żłobku, w tym adaptacyjnych i otwartych. 

8) Udział rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku odbywa się po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu i czasu z opiekunami. Uzgodnienia dokonuje się najpóźniej w 

przeddzień uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w Żłobku 

9) zagwarantowanie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku zdrowego wyżywienia 

odpowiedniego do ich wieku i stanu zdrowia, zgodnie z normami i zasadami dietetyki. 

 

§ 6.1.Cele Żłobka osiągane są poprzez: 

1) stymulowanie rozwoju mowy i myślenia oraz poznawania otaczającego środowiska; 

2) stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniając ich rozwój 

psychomotoryczny; 

3) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych 

zachowań społecznych; 

4) wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej i rozwijania samodzielności; 

5) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich 

wieku; 

6) organizowanie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu; 
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7) współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami), w tym poprzez organizację spotkań, 

włączanie rodziców w prowadzone zajęcia oraz w działalność Żłobka. 

 

Rozdział IV 

Warunki przyjmowania dzieci 

 

§ 7. 1.Do Żłobka przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipie. 

2. Rekrutacja odbywa się raz w roku. 

3. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście 

oczekujących i przyjmowane w miarę zwalniania się miejsc zgodnie z kolejnością 

zajmowaną na tej liście. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do Żłobka 

zobowiązani są do złożenia u Dyrektora kompletnej, prawidłowo wypełnionej „Karty 

zgłoszenia dziecka do żłobka”. 

5. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest w pierwszej kolejności: 

1) wielodzietność rodziny  

2) niepełnosprawność dziecka 

3) wykonywanie pracy, prowadzenie własnej działalności lub uczenie się przez 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka; 

4) samotne wychowywanie dziecka  w rodzinie; 

5) uczęszczanie do Żłobka, w roku szkolnym, na który jest prowadzony nabór 

rodzeństwa dziecka; 

6) trudna sytuacja rodzinna. 

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Żłobka podejmuje Dyrektor według kolejności 

uzyskanych punktów i spełnienia warunków 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci już uczęszczających do żłobka składają 

„Deklarację o kontynuacji uczęszczania do żłobka” w terminie określonym przez 

Dyrektora Żłobka, który podawany jest do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka. 

8. Żłobek dysponuje liczbą 20 miejsc stałych. 

9. W miarę posiadania wolnych miejsc do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci spoza 

Gminy Lipie 

10. Skreślenie dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do Żłobka następuje z powodu: 
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1) niezgłoszenia się dziecka w ciągu 5 dni roboczych od terminu określonego przez 

Dyrektora w Karcie zgłoszenia, bez pisemnego podania przyczyny nieobecności; 

2) niewniesienia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku do 10 dnia każdego 

miesiąca; 

3) nieobecności dziecka w Żłobku przez ponad 40 dni w przeciągu kolejnych 

3 miesięcy kalendarzowych. Skreślenie w takim wypadku następuje po upływie 

40 dnia nieobecności dziecka w branym pod uwagę okresie trzymiesięcznym. 

11. W przypadku zgłoszonej przez rodziców nieobecności dziecka w Żłobku, Dyrektor 

Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas nieobecności inne dziecko, na 

podstawie umowy z jego rodzicami. 

12. Umowa zawierana jest z rodzicami wg kolejności  na liście oczekujących, którzy                   

wyrażą zgodę na przyjęcie dziecka do Żłobka. 

 

Rozdział V 

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka  

 

§ 8. 1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna i obejmuje: 

1) opłatę za pobyt dziecka w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Lipiu w drodze 

Uchwały; 

2) opłatę za wyżywienie, w formie dziennej stawki żywieniowej. Maksymalną wysokość 

dziennej stawki żywieniowej określa Rada Gminy w Lipiu w drodze Uchwały. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1. pkt.1 jest stała, bez względu na frekwencję dziecka. 

3. Opłatę, o której mowa w ust.1. pkt.2 pomniejsza się proporcjonalnie o dni 

nieobecności dziecka w żłobku. 

4. Zwrot opłat za wyżywienie następuje w formie odpisu od należności za następny 

miesiąc. 

 

Rozdział VI 

Organizacja i zarządzanie Żłobkiem 

 

§ 9. 1. Żłobek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

2. Organami Żłobka są: 

1) Dyrektor; 
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2) Kierownik; 

3) Rada Rodziców. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora i Kierownika określa Regulamin 

Organizacyjny Gminnego Żłobka w Lipiu. 

4. Opiekę nad dziećmi w Żłobku sprawują opiekunowie. Jeden opiekun zajmuje się 

maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a gdy w grupie znajduje się dziecko 

niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie 

nad pięciorgiem dzieci. 

5. Dyrektor współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu podnoszenia 

jakości sprawowanej opieki, wychowania i edukacji dzieci oraz wspomagania rodziny 

w wychowaniu dziecka. 

6. Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w wymiarze do 10 godzin dziennie 

względem każdego dziecka. 

7. Żłobek prowadzi działalność przez 11 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. Miesiąc lipiec każdego roku kalendarzowego przeznaczony jest 

na przeprowadzanie remontów i wykorzystania urlopu wypoczynkowego 

 

Rozdział VII 

Rada Rodziców 

 

§ 10. 1.W żłobku może zostać utworzona Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców 

(prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do żłobka. 

2. Rada Rodziców powoływana jest podczas pierwszego zebrania ogólnego z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

3. Rada rodziców ustala z Dyrektorem Żłobka zasady udziału rodziców w zajęciach 

prowadzonych w żłobku. 

 

4. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady. 

 

5. W żłobku może działać tylko jedna Rada rodziców 
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Rozdział VIII 

Mienie Żłobka 

 

§ 11. 1 Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy 

o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego 

należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie. 

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 12. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego ustalenia. 
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