
 

STATUT  
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „KRAINA RADOŚCI” 

     
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

Niepubliczny Żłobek „Kraina Radości” działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych; 
3) pozostałych przepisów mających zastosowanie. 

 
§ 2 

1. Niepubliczny Żłobek „Kraina Radości”, zwany dalej Żłobkiem jest placówką niepubliczną 
przeznaczoną dla dzieci z normą intelektualną oraz niepełnosprawnością, upośledzeniem i/lub 
problemami rozwojowymi. 

2. Organem prowadzącym Żłobek jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Razem” z siedzibą w Radomiu przy ul. Sobótki 5. 

3. Żłobek zlokalizowany jest w Radomiu przy ul. Gajowej 80. 
4. Żłobek może tworzyć filie.  
5. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz 

inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 
 

Rozdział II. Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji 
 

§ 3 

1. Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20-tego 
tygodnia życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym 
dziecko ukończy 3. rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie 
dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia. 

2. Do zadań Żłobka należy: 
1) zapewnienie dziecku w czasie pobytu w Żłobku opieki w warunkach bytowych zbliżonych 

do warunków domowych, 
2) zapewnienie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub z problemami rozwojowymi, 

ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, upośledzenia, problemów 
rozwojowych dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców potrzeb, 

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez 
organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z 
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym 
powietrzu, 

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniający rozwój 
psychomotoryczny dziecka, właściwych dla wieku dziecka, 



 

5) zapewnienie prawidłowego wyżywienia zgodnego z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
odnośnie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży  

6) wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych  
i usamodzielnianie dzieci zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju, 

7) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-edukacyjnej. 
3. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez: 

1) zapewnienie dzieciom fachowej opieki przez personel zatrudniony w Żłobku zgodnie  
z wytycznymi zawartymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

2) tworzenie i realizację planów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne 
metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych 
dziecka, 

3) tworzenie i realizację programu adaptacji, 
4) działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie, 
5) prowadzenie działań zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, 
6) współpracę ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc pedagogiczną oraz opiekę 

zdrowotną, 
7) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie opieki nad dzieckiem 

oraz wspieranie w wychowaniu i edukacji dziecka. 
4. W realizacji zadań Żłobek współpracuje z rodzicami, opiekunami prawnymi bądź osobami, 

którym sąd powierzył opiekę nad dzieckiem poprzez: 
1) wymianę informacji między opiekunami w Żłobku a rodzicami o postępach lub 

trudnościach rozwojowych dziecka, 
2) korzystanie z konsultacji pielęgniarki, psychologa, logopedy oraz przyjmowanie porad do 

realizacji w tym zakresie zarówno przez rodziców, jak również przez opiekunów  
w Żłobku, 

3) możliwość uczestniczenia rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku, w tym 
adaptacyjnych i otwartych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka bądź 
opiekunem.  

 
§ 4 

Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności: 
1) dobrem dziecka, 
2) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, 
3) koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. 

 
Rozdział III. Organizacja pracy Żłobka 

 
§ 5 

1. Żłobek działa przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy w wymiarze 11 godz. dziennie. 

2. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie 
względem każdego dziecka.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku może 
zostać wydłużony - na wniosek rodzica dziecka - za dodatkową opłatą. 



 

4. Szczegółową organizację pracy Żłobka, godziny pracy, opłaty oraz ramowy rozkład dnia 
ustala regulamin organizacyjny lub zarządzenie Dyrektora Żłobka.   

5. Rodzice – po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka bądź opiekunem – mogą 
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Żłobku, w tym adaptacyjnych i otwartych. 
Warunkiem uczestnictwa w takich zajęciach jest posiadanie obuwia zamiennego i złożenie 
oświadczenia o stanie swojego zdrowia.  

 
§ 6 

1. W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody 
rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka. 

2. W Żłobku nie podaje się dzieciom leków. 
 
Rozdział IV. Warunki przyjęcia dziecka do Żłobka 

 
§ 7 

1. Przyjęcia dzieci odbywają się przez cały rok, pod warunkiem posiadania w Żłobku wolnych 
miejsc. 

2. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się w miesiącu czerwcu danego roku, rozpatrywane zaś 
są tylko karty zgłoszenia złożone w danym roku. 

3. W przypadku nie przyjęcia dziecka do Żłobka w danym roku, rodzice winni złożyć kartę 
aktualizacyjną na rok następny, o ile dziecko nadal spełnia warunki przyjęcia do Żłobka 
zawarte w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

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

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci: 
1) pochodzące z rodzin wielodzietnych, posiadających co najmniej troje małoletnich dzieci, 
2) niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, 
3) obojga pracujących rodziców lub rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko.  

6. Dziecko raz przyjęte do Żłobka nie podlega ponownej rekrutacji w latach następnych do 
chwili spełniania warunków pobytu w Żłobku, zawartych w ustawie o opiece nad dziećmi do 
lat 3. 

 
§ 8 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest wcześniejsze podpisanie umowy cywilno-
prawnej o świadczenie usług pomiędzy Dyrektorem Żłobka a rodzicami, najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia pobytu w Żłobku. 

2. Rodzice dzieci przyjętych do Żłobka zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia dziecka, rodzaju niepełnosprawności oraz 
braku przeciwwskazań do uczęszczania do Żłobka, jak również zaleceń lekarskich odnośnie 
np. diety bądź korzystania z urządzeń czy aparatów niezbędnych przy funkcjonowaniu 
dziecka. 

3. Na czas przewidzianej dłuższej absencji dziecka przyjętego do Żłobka, trwającej co najmniej 
dwa tygodnie i potwierdzonej zgłoszeniem rodziców, Dyrektor Żłobka może zdecydować  
o przyjęciu innego dziecka na czas jego nieobecności na podstawie odrębnej umowy z jego 



 

rodzicami. W przypadku otrzymania informacji o kolejnej nieobecności innego dziecka, 
Dyrektor Żłobka może przedłużyć ww. zawartą umowę na czas nieobecności.   

4. Dopuszcza się utworzenie w Żłobku Rady Rodziców, której zasady funkcjonowania określone 
są w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. 

 
 § 9  

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Żłobka w szczególności, 
gdy: 
1) rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących  

w placówce regulaminów; 
2) rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające 

wpływ na prawidłowy  proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych 
dzieci; 

3) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci; 
4) rodzic dziecka będący uczestnikiem projektu został skreślony z listy uczestników 

projektu; 
5) dziecko jest nieobecne w Żłobku nieprzerwanie przez okres 45 dni; 
6) umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła. 

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka doręcza się rodzicom w formie 
pisemnej. 

 
Rozdział V. Opłaty 

 
§ 10 

1. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w Żłobku.  
2. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku ustala Prezes Stowarzyszenia  

w drodze zarządzenia.  
3. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku jest stała i nie ulega zmniejszeniu nawet z uwagi na 

nieobecność dziecka w danym miesiącu.  
4. Przy przyjęciu dziecka do Żłobka rodzic zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej 

opłaty w postaci wpisowego w wysokości 200 zł.  
 
Rozdział VI. Zarządzanie Żłobkiem 

 
§ 11 

Żłobkiem zarządza Dyrektor Żłobka, do obowiązków którego należy: 
1) nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu 

Żłobka, 
2) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Żłobka, 
3) zatrudnianie i zwalnianie kadry Żłobka, 
4) ustalanie wysokości i terminu wpłat uiszczanych przez rodziców wychowanków, 
5) kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, administracyjną, merytoryczną 

oraz finansowo-księgową Żłobka, 
6) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz, 



 

7) opracowywanie dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
8) zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w 

Żłobku,  
9) ustalanie ramowego rozkładu dnia, 
10) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów, 
11) gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy, 
12) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego, 
13) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka, 
14) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka. 

 
Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

 
§ 12 

1. Zmiana niniejszego statutu wymaga zarządzenia Dyrektora Żłobka.  
2. Akty dotyczące działalności Żłobka, uchwalone przez organy działające w Żłobku nie mogą 

być sprzeczne z postanowieniami niniejszego dokumentu. 
3. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on zamieszczony na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka (Radom, ul. Gajowa 80). 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
5. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.  
 
 
 
 

………………………………………   ……………………………………… 
     (data)       (podpis Dyrektora Żłobka) 


