UCHWAŁA NR XX/344/2020
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 ze
zm.),
art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia
27 sierpnia
2009r.
o finansach
publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 409) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dla Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a, Statut, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/117/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia
Statutu Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński
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Załącznik do uchwały Nr XX/344/2020
Rady Miasta Kalisza
z dnia 27 lutego 2020 r.

STATUT ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU
§1
Podstawa prawna działania
Żłobek Nr 2 w Kaliszu, zwany w dalszej części niniejszego Statutu „Żłobkiem” działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) niniejszego Statutu.

§2
Postanowienia ogólne
1. Żłobek jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą w formie jednostki

budżetowej.
2. Obszarem działania Żłobka jest miasto Kalisz.
3. Siedziba Żłobka mieści się w Kaliszu przy ul. Babina 3a.
4. W Żłobku sprawowana jest opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia 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.
5. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej miesięcznej przerwy wakacyjnej.
6. Szczegółową strukturę organizacyjną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez

Dyrektora Żłobka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kalisza.
7. Żłobek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
8. Skład

personelu

zatrudnionego

w Żłobku

jest

dostosowany do

liczby

dzieci

uczęszczających do żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§3
Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji
1. Celem działania Żłobka jest świadczenie opieki, która swoim zakresem obejmuje

działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku
dzieci.
2. 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, przez

prowadzenie

zajęć

zabawowych

z

elementami

edukacji,

z

uwzględnieniem

wspomagania indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających

rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
4) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dziecka,
5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
6) zapewnienie dziecku wyżywienia zgodnego z aktualnymi normami żywienia,
7) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.
3. Żłobek realizuje cele i zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 poprzez:
1) sprawowanie opieki nad dzieckiem w trakcie jego pobytu w Żłobku przez

wykwalifikowanych opiekunów dziecięcych,
2) wychowanie i edukację dziecka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci

niepełnosprawnych,
3) zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do

wieku i potrzeb rozwojowych dziecka,
4) zapewnienie dziecku pobytu na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach

atmosferycznych,
5) dostosowanie liczby dzieci w Żłobku do obowiązujących przepisów

§4
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku
1. W ramach współpracy Żłobka i rodziców/opiekunów prawnych w procesie wychowania

dziecka rodzice/opiekunowie prawni uprawnieni są do:
1) uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w Żłobku poprzez udział w uroczystościach
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okolicznościowych oraz udział w zajęciach otwartych,
2) otrzymywania od opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju

psychofizycznym dziecka,
2. W Żłobku może zostać utworzona Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci

uczęszczających do Żłobka:
1) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w
szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) dyrektor Żłobka udostępnienia miejsce na zebranie oraz informuje rodziców o jego
terminie,
3) kompetencje Rady Rodziców określa art. 12a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
§5
Warunki przyjmowania dziecka do żłobka
1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe wraz rodzicami/opiekunami prawnymi ( lub

tylko jednym rodzicem/opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko ) na terenie
Kalisza.
2. Dopuszcza się możliwość przyjęcia dziecka zamieszkałego na terenie gmin sąsiadujących

bezpośrednio z miastem Kalisz w sytuacji, gdy po zakończeniu naboru, o którym mowa w
ust. 6 nie wykorzystany został cały zasób wolnych miejsc w Żłobku.
3. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie,

zezwalające na pobyt dziecka w Żłobku.
4. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku i rozwoju

psychofizycznego.
5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:
1) obojga rodziców/opiekunów prawnych

pracujących lub uczących się w systemie

dziennym bądź prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą,
2) rodziców/opiekunów prawnych, będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, w tym

rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko i pobierającego zasiłek
rodzinny,
3) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza aktualnie do Żłobka,
4) dzieci z rodzin zastępczych,
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5) dzieci z rodzin wielodzietnych ( na utrzymaniu w rodzinie jest troje i więcej dzieci do

18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki ),
6) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, co do których brak jest

przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczęszczanie do Żłobka,
7) jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych z orzeczeniem o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
8) posiadające na dzień zgłoszenia dziecka do Żłobka wszystkie aktualne szczepienia

obowiązkowe.
6. Szczegółowe zasady i termin rekrutacji dziecka do Żłobka określi Prezydent Miasta Kalisza

w drodze zarządzenia.
7. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców/opiekunów dziecka, jego nieobecności

trwającej powyżej 30 dni, na jego miejsce może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy
oczekujących na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z jego rodzicami.
§6
Zasady ustalania opłat za pobyt dzienny w Żłobku
1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica,

pobyt powyżej 10 godzin, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie oraz warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat ustala Rada Miasta Kalisza
w drodze uchwały.
2. Za zgłoszoną przez rodziców nieobecność dziecka w żłobku przez okres co najmniej trzech

kolejnych dni pracy Żłobka odliczana jest w miesiącu następnym kwota w wysokości
dziennej opłaty za wyżywienie za cały okres nieobecności.
§7
Mienie żłobka
1. Żłobek wyposaża się w nieruchomość położoną przy ul. Babina 3a oraz w mienie

ruchome.
2. Majątek Żłobka stanowi własność komunalną Miasta Kalisza i może być wykorzystany

jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
3. Żłobek, realizując swoje zadania jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności

i wykorzystywania powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
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§8
Zarządzanie żłobkiem
1. Działalnością Żłobka kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta

Kalisza.
2. Dyrektor Żłobka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez

Prezydenta Miasta Kalisza i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania
Żłobka.
3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.
4. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje upoważniony pracownik. Upoważnienie

powinno mieć formę pisemną i znajdować się w aktach osobowych, osoby wyznaczonej
przez Dyrektora.
§9
Gospodarka finansowa
1. Żłobek działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego

opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących finansów
publicznych oraz rachunkowości.
3. Żłobek prowadzi księgowość zgodnie z zakładowym planem kont dla jednostek

budżetowych, a także sporządza sprawozdawczość finansową z uwzględnieniem
klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
§ 10
Nadzór i kontrola
1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Kalisza, a w jego imieniu

Wiceprezydent Miasta Kalisza poprzez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Urzędu Miasta Kalisza
2. Kontrola zarządcza obejmuje działania Żłobka mające wpływ na osiąganie celów i

realizacje zadań określonych w § 3 statutu, w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy.
3. Kontrola zarządcza realizowana jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa

oraz szczegółowe uregulowania w tym zakresie.
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§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy

powszechnie obowiązujące.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu mogą być wprowadzone w trybie określonym dla jego
nadania.
Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie
Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi, że statut żłobka
w formie uchwały ustala organ, który utworzył żłobek, a więc w przedmiotowej sprawie Rada Miasta Kalisza.
Z uwagi na kilkukrotną od 2011 roku nowelizację ww. ustawy, a także konieczność ujednolicenia zasad
rekrutacji dzieci do żłobków, w tym wskazanie w uchwale m. in. warunków przyjmowania dzieci,
z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych, a także zasad udziału
rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku, zachodzi konieczność dostosowania zapisów Statutu Żłobka nr
2 do aktualnych przepisów prawnych.
Z uwagi na powyższe uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski
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