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Poz. 4272
UCHWAŁA NR 470/LXI/2018
RADY MIASTA OSTROŁĘKI
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Ostrołęce
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 603 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Żłobkowi Miejskiemu w Ostrołęce w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 452/LX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania
statutu Żłobkowi Miejskiemu w Ostrołęce
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki
Jerzy Grabowski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 4272

Załącznik do Uchwały Nr 470/LXI/2018
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2018 r.
STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OSTROŁĘCE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.
Żłobek Miejski w Ostrołęce zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie obowiązującego prawa, a w
szczególności w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
( Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
4) niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Żłobek jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrołęki, nieposiadającą osobowości prawnej.
2. Siedziba Żłobka znajduje się przy ul. Psarskiego 17 w Ostrołęce.
3. Żłobek prowadzi działalność na terenie miasta Ostrołęki.
4. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Ostrołęki.
Rozdział 2.
Przedmiot działalności.
§ 3.
Celem działania Żłobka jest:
1) sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3,
2) realizacja funkcji: opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej,
3) zapewnienie opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, względem każdego dziecka,
4) tworzenie grup stosownie do wieku, przebywających w nich, dzieci.
§ 4.
Do zadań Żłobka należy w szczególności:
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
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potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu
dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności.
§ 5.
1. Żłobek realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami wychowanków
poprzez:

w szczególności

1) indywidualne poznanie dziecka i kierowanie jego rozwojem,
2) przekazywanie rodzicom uwag o stanie zdrowia dziecka,
3) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
4) wspieranie funkcji poznawczych oraz stopniowego osiągania niezależności przy
wykonywaniu codziennych czynności,
5) profilaktykę i promocję zdrowia.
2. Rodzice biorą udział w następujących zajęciach prowadzonych w Żłobku:
1) edukacyjnych, w wyznaczone przez dyrektora dni,
2) okazjonalnych i integracyjnych, które mogą współorganizować z pracownikami placówki.
3. Udział rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku powinien opierać się na wzajemnym szacunku,
zrozumieniu i zaangażowaniu.
§ 6.
Ustala się, iż za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku zwrotowi podlega kwota opłaty za
wyżywienie. W takich przypadkach opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi.
§ 7.
1. Podstawą dokonania zapisu dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców lub opiekunów wniosku
o przyjęcie dziecka.
2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, spełniające łącznie następujące warunki:
1) są zdrowe (wymagane zaświadczenie lekarskie),
2) są w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat,
3) których rodzice są mieszkańcami Ostrołęki i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) uczą się,
b) pracują zawodowo,
c) są inwalidami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
d) odbywają karę pozbawienia wolności,
3. W pierwszej kolejności przyjmowane będą do Żłobka dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci
posiadające orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
4. Na czas nieobecności dziecka w Żłobku, powyżej jednego miesiąca, dyrektor może przyjąć na miejsce
tego dziecka inne dziecko, oczekujące na miejsce w placówce. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
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Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 8.
1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Żłobka.
2. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta Ostrołęki.
3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób
zatrudnionych w Żłobku.
4. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji dla realizacji zadań
statutowych.
§ 9.
Funkcjonowanie Żłobka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych
zadań.
§ 10.
Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Żłobka, w tym godziny pracy placówki,
Regulamin Organizacyjny ustalony przez dyrektora Żłobka.

określa

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa Żłobka.
§ 11.
1. Mienie Żłobka stanowi własność Miasta Ostrołęki powierzone Żłobkowi w trwały zarząd zgodnie
z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Majątek Żłobka może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością
statutową.
§ 12.
1. Podstawę gospodarki finansowej Żłobka stanowi roczny plan finansowy zatwierdzony
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Żłobek jest jednostką budżetową Miasta Ostrołęki prowadzącą działalność finansową na
podstawie ustawy o finansach publicznych i innych obowiązujących przepisów prawa.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.
§ 13.
Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.

