STATUT
Żłobka „Klub Małych Odkrywców”
przy Towarzystwie „Amicus” w Białymstoku

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy statut określa organizację pracy wychowawczej i edukacyjnej w niepublicznej
formie Żłobka, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek „Klub Małych Odkrywców” – zwany
dalej Żłobkiem.
2. Organem prowadzącym Żłobek jest Towarzystwo Amicus z siedzibą w Białymstoku
(15-889), ul. Brukowa 28 lok. 8.
3. Żłobek zlokalizowany jest w Białymstoku przy ulicy Kujawskiej 53/1, 15-548 Białystok.
4. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta Białystok.
§2
Żłobek działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 157).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z
2014r.,poz. 925).
3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, ze zm.).
4. Niniejszego Statutu.
§3
Żłobek używa pieczęci o treści:
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CELE I ZADANIA ŻŁOBKA
§4
1. Żłobek „Klub Małych Odkrywców” realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przepisach wykonawczych
do niej, w tym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014
roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów
dziecięcych koncentrując się na:
1)

zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych,

2)

zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka,

3)

prowadzeniu zajęć wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka,

4)

prowadzeniu

zajęć

wychowawczych

i

edukacyjnych

zawierających

treści

równościowe i elementy kształcenia obywatelskiego, wykorzystujący m.in. metodę
ruchu rozwijającego Veroniki Sherbourne,
5)

wspomaganiu i ukierunkowywaniu indywidualnego rozwoju dzieci zgodnie z ich
możliwościami rozwojowymi,

6)

wspomaganiu rodziny poprzez współdziałanie z nią w wychowaniu dzieci.

2. Wynikające z powyższych celów zadania Żłobek realizuje w ramach następujących
obszarów wychowawczych i edukacyjnych:
1) poznawanie i rozumienie siebie i świata,
2) nabywanie umiejętności poprzez działanie,
3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
4) budowanie systemu wartości.
§5
1. Wynikające z powyższych celów zadania Żłobek „Klub Małych Odkrywców” realizuje w
ramach następujących obszarów opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
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c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie oraz swojego otoczenia,
e) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych,
2. Działania wychowawcze i edukacyjne opiekunów koncentrują się w szczególności na:
1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym
i zdrowym środowisku,
2) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans,
umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
4) rozwijaniu wrażliwości moralnej,
5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w
otoczeniu dziecka - społecznym, kulturowym i przyrodniczym,
6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania
własnych myśli i przeżyć,
7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,
8) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego
postępowania i zachowań prozdrowotnych.
3. Wszyscy pracownicy Żłobka są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i
higienicznych warunków opieki i zabawy w czasie ich pobytu w Żłobku „Klub Małych
Odkrywców”, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem.
§6
Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:
a)

dwie sale do zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,

b)

sale przystosowane do odpoczynku dzieci,

c) szatnię dla dzieci,
d) plac zabaw z urządzeniami terenowymi,
e) pokój opiekunów,
f) pomieszczenia sanitarne dla dzieci,
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g) pomieszczenia sanitarne dla personelu,
h) punkt odbioru cateringu
i) jadalnię.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI ORAZ OPŁATY
§7
1. Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok.
Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w Żłobku obowiązani są do złożenia
odpowiednio wypełnionej karty zgłoszenia dziecka. W przypadku wolnych miejsc, dzieci
przyjmowane są w ciągu roku.
2. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń.
3) W pierwszej kolejności poza datą złożenia zgłoszenia dziecka, do żłobka przyjmowanie są
dzieci rodziców :
a) w ramach współpracy i umowy partnerskiej z Uniwersytetem w Białymstoku,
pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka (15 miejsc) przysługuje studentom, doktorantom
oraz osobom zatrudnionym przez uczelnię UwB lub osobom wykonującym zadania na
rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.
b) pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka przysługuje rodzeństwu, które uczęszcza do
placówki.
§8
1. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Żłobek ustala Zarząd Towarzystwa Amicus i
Dyrektor w oparciu o analizę kosztów utrzymania Żłobka.
2. Wysokość wszelkich opłat związanych z funkcjonowaniem żłobka ustalana będzie w
formie Cennika przez Zarząd Towarzystwa Amicus oraz Dyrektora placówki na każdy rok
kalendarzowy w terminie do końca roku poprzedzającego nowy rok. Ustalona kwota podana
zostanie do publicznej wiadomości poprzez publikację na tablicy ogłoszeń żłobka i
indywidualnie każdemu rodzicowi, którego dziecko uczęszcza aktualnie do żłobka.
3. Opłaty za usługi świadczone przez Żłobek, obejmują następujące bezzwrotne należności:
- opłata czesnego (opieka wraz z edukacją),
- opłata za zajęcia dodatkowe – określone w oświadczeniu dyrektora placówki
- oplata za wyżywienie
- opłata za ubezpieczenie NNW
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4.Czesne należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez
organ prowadzący Żłobek, na warunkach wskazanych umową.
5. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku część opłaty odpowiadająca kosztowi
niewydanych dziecku posiłków zostanie zwrócona pod warunkiem poinformowania placówki
o nieobecności dziecka (telefonicznie lub osobiście) do godziny 12.00. Odpisy za wyżywienie
naliczane będą od dnia następnego do dnia wskazanego tj. nieobecności dziecka w placówce.
6. Opłata może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy (w trakcie roku) z uwagi na
zwiększenie się kosztów utrzymania Żłobka. Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy na
koniec miesiąca przed rozpoczęciem obowiązywania nowej opłaty.
PRACOWNICY ŻŁOBKA
§9
1. Personel Żłobka stanowią opiekunowie oraz pracownicy obsługi. Liczba osób personelu
będzie dostosowana do ilości dzieci objętych opieką.
2. Opiekunów oraz pracowników Żłobka angażuje organ prowadzący Żłobek w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa .
3. Prawa i obowiązki oraz szczegółowe zadania personelu Żłobka określają przydzielone
poszczególnym osobom zakresy ich czynności i odpowiedzialności .
§ 10
1. Warunkiem zaangażowania danej osoby na stanowisko opiekuna jest posiadanie
udokumentowanych kwalifikacji, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
2. Opiekun pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną oraz jest odpowiedzialny za
jakość, poziom i wyniki zadań przez siebie realizowanych oraz bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece dzieci.
3. Do zadań i obowiązków opiekuna należy w szczególności:
a) planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej zgodnie z
obowiązującym programem, podnoszenie odpowiedzialności za jej poziom,
b) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając ich rozwój
psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisłe kontakty z ich
rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
c) odpowiadanie za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas
pobytu dziecka w Żłobku, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i
bezpieczeństwa,
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d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków
(określonym przez dyrektora Żłobka), który przechowywany jest w aktach osobowych
pracownika oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z
prawidłową organizacją pracy Żłobka,
2.

Opiekun ma prawo do:
a) dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b) realizacji ścieżki awansu zawodowego,
c) ochrony zdrowia, korzystania z literatury i pomocy dydaktycznych dostępnych w
placówce,
d) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Żłobka oraz
wyspecjalizowanych placówek i instytucji.
BUDŻET ŻŁOBKA
§ 11

1. Do prowadzenia placówki nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.
2. Prowadzenie Żłobka ma charakter działalności oświatowo – wychowawczej.
3. Środki finansowe na działalność Żłobka pochodzą z opłat rodziców/prawnych opiekunów.
Na działalność żłobka mogą być przekazywane także inne dotacje, dary oraz inne datki
rodziców i innych osób fizycznych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
Tryb nowelizacji
W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, zmian organizacyjnych lub
strukturalnych- wprowadza się zmiany w niniejszym Statucie.
§ 13
1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Żłobka „Klub
Małych Odkrywców”.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on :
a) zamieszczony na stronie internetowej Żłobka,
b) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora.
3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
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4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy polskiego prawa
powszechnego.
5. Statut wszedł w życie dnia 02.01.2017 r.
pieczęć i podpisy
Zarządu Towarzystwa Amicus
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