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dnia 24 §,r7eśnia20l8 r.

sprawie zrnign w uch}Yale 0 nh}orleniu ŻłobLa Pl,bli(zn(sU s t.iezdzie. dlJ którego organem
prowadZąq,m jest Gmina Ujuzd

Na podstawie an, ]8 ust. ] pl(1 9 ljt, h. alt,.10 ust. ] pkl: ustan,} zdnia 8marca 1990l, rr samorząd7ic
gminnim (!. I]ż,U,z20l8l,poz,99.1.]000, l_].l9. l1]]), afi 8 ust lpkll.usr,2 iań, ]lust, li] ustau,)
ż dnia 1 lutego 201 1 loku o opiece n3d dzjcćmi w \\ieku dlj lal 3 (!, DZ, U, z ]0l8 r, poz, 603, 650, L514. l6]9).
|tp,l
R,.r,,\l .',,:"l-c,d,i(. \,l,.,
_

§l.Zmjenia się Za]ączllik Stolul Z]Obkd I'llblLz|eg0 l aii:!1:1. do uc|\ały N. XL]],258,20]8 Radr
Mjejskiej 1! L]jcździe ż dnia 2s k$ietnil 20] 8 r, \! Spra§,ie ul§orzenin Złobka Publicznego w Ujeźd7ic, dla któlego
or.ranem prowadzEcym iest Crnina UjaZd. ](lóry otrłnluje brznicr]icjak Zalq.ZDik do njnic.jszej uchwa])
§ 2. W}konanie uch\\,al} powierza się

Bulmistlzo§i

U,]azdlL,

§3. Uchwała Nchodzi \! Z)cie Po up§wie 1.1dni od dllia ogłosżenia § Dzienniku Urzerlorq m \Vojewódznya

opolskiego,

Przewodni§ący Rady
M;ei§kiei
,-:::==,

:

ć2,-,Fń{waoląlczacu.
(.*-RADrjTrE]śRGiTamasż cichoń

]d:
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Załącznik do Llch\\ał) Nr XL\il11,292.20

l

8

Rad), Miq]skiej \r Ujeździe
Z dnia 2.1wfz€śnia

20l8

r,

Statut Żłobka Publicżnego R tJi€ździe

Rozdział l,
Po§t.lnowie ia ogólne

§r. l, Złobek Publicżn} $,Ujeźdżie Zwalr_v dalą

działejącą

§ folnlie ]edioslki budzeto\!€j,

,,Zlobkjem". icst jednostką olgatlizac},jnq Cminy L],iazd,

siędziba Złobka 7lokalizo$ana jcst N części bu.l}nkLl Publicznq] Szko1} Podslawowej w Ujcżdzie prz}
Srrzeleckiej 6; 17 - l43 Ujazd,
2,

ulic,",

], obszalem dzja]ania złobkajest telen Clnin}, l.]jazd,

Złobek ś\viadcz., usługi rv pierrvszej l(olqiności na rzecz dzieci. ]śó ,-clr rodzice Za]llieSzkLlją na telenie
Gnin},Ujażd,
1,

5,

Żtobekjest cZ),nny do 10 god7in dziennie \ł dni lL,bl,cZe od poniedzialku do piątku,

b,

/'Ul<,ll , po l,J l r,ooo,\o.c' of." nf',

ł Diniejsż,"_m statucje

jcst mo\ir o lodzicach lożlLmie się pfzez to talże opieLuDó§, prailn;ch
inne osob}. którym sąd po§icrzyl Spl.r§o§anje opieki nad dzieckien
llekloć

7,

lLlb

Rozdział 2.
cele i zldania żłolrkn
§

2. Podstawo§y r celem z}ob](a jest olgani70\anie i prolvadzenie dżjalalnościopiekuliczqi. lrl'chortarrczej

orai ertukac!ne] ,:l1a dlicci
il lł,yc hort1,- rl an iu dziecka,
§
1)

wieku od ukończenja ]0 §,godnia zycia do

_]

jat ol:lz wspomaganie .odżjny

3, l. Do Zadań źłobkirDaleź\:

zopes,nienie dziecku opiclri \\ \lnlLrikach b}to\!}ch 7bLiżon)ch do walunkóB, domow),ch;

2) 7agwaranlo§anic
3)

\}

dzieciom $1aścj\ej opieki pielęgnac,,,jnej oraz edllkac\]rlei:

prowadzenie zajy,ć

op ie kLrń

cżo-w) chclwarłczl

u\łżględniając}jego rcZ§ój psyclromotorycZn)i

iedLrkacl]nych. \\łaściB,)chd,

ch

$i,kl]

d7ieclia,

dli.cj

4) WtlabiaDie u dZjeci umieję1nościżycia \\ grupie, ksztahowania Pos!a\., spoleczn,,-ch i ltsinn)dzielniani€
Zgodnic z wiekiem i poziomen rozs,oj!L;
5) t§,orzenie irea]izacia
z dzieckiel]l:

proglanrów d},dakl},czno-w,,-chowe\!cłch \! opa.ciLl o no\\'oczesne n]eto.l}' plrc}

6) Zacho§anie !łlaściwe]j.rkości prac} W) c ho$ an,cżo-ed ukacyj nej;
7) Zape§nienie bezPiec7nych i higieniczn),ch warunków pfzeb)\!onia
2.

§

z}obkLr

Cele i Zadania zlobka re3lizo\\ane są poprzez:

l) $spó]pracę Z lodzicami § żakfesie w,"cho§,ania dziecka. udzielala
mozlj\łościl0Z\\ o§ } c h dziecka:

|o oc

rudzicon] w rozpounawaniu

C]J

2) Zapewnienic

§łaściwychwarllnlió\\ lokelo§,l!ch

z

\\}posaźenietn dostosorrarl,nl

do wieklL

j porrZeb

lo;wo]o§,}ch dzieci, 1echolva opjekę ze sllon_y persoDelu żlobk,. posiadajacego odpo\\jedllie k§alińkacjel

]) olganizowanie iplowadzenjc uajęć lucho\\,}ch. zab3§o\ł}ch Z elomentani edukac]i, Zajęć tenaltczn}ch,
dldaktycznlch, man ipulac,"-j nrlkonstrukc],j n) ch, str-nrulLriqc}ch ind)Bidua]n) l0Z\\ój pSychonolory-cZn),
uwzg]ędniaJąc)ch indyrridLLalne potlZeb), Zdolności izoiDlcreso\1fiia, moźli\Ościipotencja] dzieci, § 1}n)
dzieci niepełnosprarrnlch z uu,zględnieniem rodzaiu niepclnospla\!nośc]l

ld: AŁ9906A0_ 2B Dłl_.l,]3!,8D!'D_5 EA ] l ,\ t ].1D8A. I'od!jsan)

,l) wspó]pracę Z inst}lucjami ś\\iadczqc,,- nli SpccjalistycZną pomoc, \\ szczegójności $ pr4padku ind)widuolDrch
potrzeb dzieci ni§pelnospmwn}ch z tl§Zględnieniem lodzaju niepe}nLrspras noic i:
5) Llslalenie

rozk]adu dnia zapeNnia]ącego clzieciom rv]aściBe proporcje czasu z\\iązancgo zwysił(ienl

l]z},cżnynl. um)s]ol\.'},m i odpocZ!n](icm,

lłodzice dziec]G objętego opieką Zlobkowq mają pm§o

.],
l)

dC,]

uz),skania inlbrmacji na 1cmat planu prac), \ł, grupach;

2) uzysklnia intbrmacji llc temat rozwojLl psychofiz.,-cznego ich dzie.ka]

plac !njko$
1, Roclzice mają ntożliv\'ośćuczestliczenia $ prowadzon}ch Zajcciach, s,t\m adaplac\jn}ch ioiwafiych,

]) w,"razania opinii i ,\njoskó\Y

j
na lemal j-unkcjOno\l,ania ZłobLa

\\ uroczyslościach Z oLozji ś$iątolaz w ir]nych \1)dar7eniach.

§ dniach i godzinach okleślon,,-ch prżez d)lektofa

żlobka.

Rozdział

warunki prz$lnołani.
§

1, l, Do złobka prż},jmowane

3.

i pob},ht dzieci

ł,żłobku

sn d7ieci. któl,,-ch lodżice Zamie-,zkui4 na rerenie

Cminy Ujazd,

], Dzieci spoza gnin! Ujaż.1 bęclE plż)jmo\\,ane do ż]obka ne darrv rck szk0ln} §Lko w s}tuacjj zaspokojcnja
polrzeb mieszkańców gminy t-]iazd i Posiadania $oln},ch miqsc $,żk]bku,

§jeku 3ll}! nroże ono dalcj
§5, l, W pĘ,padku ukolic7enia pźez d7jecko, Llcz.sZcZa]ące do zlobLa.
Llczęszczać do Ztobkll, njśi,l]uzej .iednak |liz.lo końca sieĘnie !.go lokLl kalcnLlalzo\lego albo kolica rllies]łca
kalcndażoNego. §,któI_a,,Jl kolicży trzeci rok Z)cja, § ztlleżnościod lego. ktora Z t)ch dat naStęp!,je późniq,
W pr7łpadku. gd\ niemożliwe lub utrtldnione jeS1 objęcie rlziccka l!chorr,anienl przed§zkoln)m - opieka
nad dZieckiem nroże być spra\!o\\ana do,1 loku Z}'cia,
3, u,prrypadku ni€obecności dziecka !,, żlobku, !rś,ajace] nieprzen\anie co naJnrniq] 30 dni lub rr przypadku
co najmniei cŹrernasto,]llio$ej Zsłoki \\ Zap]rcie Za pob!1 lub w}Z}l\ienie d7iecka. d}r§l(tor ź]oblia mozc skleślić
to dZiecko 7 list} prz]]et] ch (lczęsżczejąc] ch) do Zlob](a.
2.

Plz)inloBanie dzieci d0 żtobka odb}wa sję nn ZaS.]dZic slałej. calorocznej rekulacji na wolnc miejsco
\\ ż]obkt,. kiórej legujamjn określa jego d}rektol w d|odzc zarządzenit,
§ 6.

§ 7. Pierwszeilsl§,o

i) dzieciz

w plZ)]ę.iu do Zlobka mają:

rodzin_v rlielc.dzie!]rcj. posiad|]jqcei co najmniej iroje mil]olelnich

diieci:

2) dzieci niepełnoSpra$ne. posiadąi4ce orZecZenie o niepclnosprawności:

]).lzieci otrojge rodzicóu, pmcqąclch za$odowo lub placLrjąccgo za$odo!\,o lodzica sanrolnie $,"cho§uiącego
rlziecko,
pięĆ dni. d}Tćklor
§8, l. \! plz}padku nicobecności dzicc|(a § żłobku.trrvajEcej niep|zertanlc co ntljmnicj
pże\!id}§'an}'
czas lei
ile
jego
dziecko.
o
inne
nieobecności
złoli" ."^ irzijąt * .iejsce tcgo dziecke na czas
-l( l<-,)o.!i-, , /n.l,., c,lel . s,

możli§,ości plz,\jęc]a innego dliecka do Złobka na czas nieobccności dziecka. o lttórej moira
!v usl, 1, d)fektor Llmieszcża w 1-olmie Lonunikatu na lablic} ogłOszeń \! Siedzibie żłobka ora7 na Stlonie
interneto§qiżłobka,
j. D!,rektor zawiera pisemną ulnos,ę z rodzicalli dziccka plz\jęlego na czis nieobecnoŚci. o kiólej nlo\la
\łust.l. r,krcślającąSzczegóIowc warunki pob},tu dzieckd \v żlobku. cZas iokles 1ego pob}tu Lrlltz tcfalin

2 lnlblnlocje

o

!\nięSienia opła§,Za pobyt i §}z)\\ienje d7iecka,
§ 9,
1)

Rodzicc d7iecka objęlego opieką Z]obkoi,a 7obowiqz.rni są do:

pżestrzcgania stafutu Złobka:

2) 73opalrzenia dziecka \ł, niezbędne prżcdnrio§. plz}hor} ; pomocc ustalone przc7 d)-lektora]

j) przi,pfowadzaiia iodbierania c]ziecka osobiścielub przez Llpolvaznioną przcż Siebie osobę, zope\\njającł
dziecklr pelne bezpieczeliSt\\ol

l

d]
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R]dtis.lr)

.1)

telminowego uiszczalli.l od|rtalności Za pob}i i rvl,zywienie dziecka;

5) prz},prowadzania do żtobka N} ]ącznjc dzieckn Zdfo!\ego,

Rozdzilł

,ł.

ZDsadt u§talania opłaty Za pOb}t iw],żJ-'łienie dziecka w ż|obku
i

§l0. l, Pob)r dziecka

w)ż)§ienie dziccka,

w zloLrku .]cst płatny, l(odzice zobowiqzatli

są do POnosżenia opla§ Za

p,Jb}t

2.\\rysokośćopła§Zapob}ti\\)Ą,\\ienie\!żbbkuL]slalaodlęb|auch\\,ir]aRad]Miejski€j\'t]j€ździe,
§l1.1'\\rprŻ)padkLrnieobecnościdziecka§ŻłobktLoplat)Zapob}tiw}Ź]§ienie.wnjcsionepr/.zlodzicaĄ

dany miesiąc kalendlrzo§,\. podlegają odpiSo§ i w rv_,,-(okości sunl.Y,:
]

) ilocz} nu

dzienn.j sta*ki

Z}

wjcnioWej i liczb} dni nieobccności $ miesią!u]

]) ilocz)l1u dziennej sla§,l(i ża polr}1

]

licZb} dlli nicobecności \\ miesiącu]

pod warunkienl do(onania powiedonjcn]a żłobkaplżez lodzica dziecka o tej nieobccności,

2'odpisoNi,októq'mmo§a\\ustępiel.pL'dlcgająt)lliok§ot''.oplatzadDinieobe.tlrł'idz]eckailz]obku'

następujqce od dnia następncgo po dolionanju po\\i.tdomienia,

jPo\łiadonienia.októrychmo\la§uStęp]c1-|Lrdzicmozedolronaćlulbranelprzc7Siebiejornr]eI
osobiście. teleforlicznie lisLownje (pis€mnie)

]ub pocZtą c]ckn,onicZną.

op]ala Za dni nieobccności dziecka. prz) Zachowiniu lerminu i lorm,"_ Zg}oszenja,
w ustępie 2 i 3. podlega odpiso$i Z należn.rści w rlastępn\m iesiącu.
rl.

o

k!ór\ch ,jest mowa

Rozdzinł 5,
org:rnizacja żłobkł
§ l2.

1,

ZłOlrek.]est zakładem prac!

\

loztlfijcn]u plzepisó\} pltL§3 prac!

:. I'lacą żlobka kieruje D],rektol, klór\ iesI odpo\\ ird7ial1l} Za caloksżtałl ]cgo działalnościi reprezenluje go

n0

3'DyreklorzlobkedziałanaPodstawiep€ł|ofiocnic§lludzielonegcprzezBurmistlzaGfiill)Ujitzd

\y}llikającego z Zelvarlej umo\\,,- o pracę,

.1'D,'.lek1ol\lcclulealiZa!.liZadalivl,'.dajczarządzeniailegulafuin}'polządko\Y.ol..pracor'll]elroqrlnl
pracl złobka,
5, Do

podslawo$lch Llple\nic|j i ob \iozkó§ d]lek!(rra llależ!:

l)podej ovanie dec},zii

rr sPraivach zairudnjania i\!}nagradzania

oraz pl!$a pric} n stonlnku

d0

placoivnikórv złobkal

2) ustalanie We\\,nętżnei organizacji złobka, a zwłaszcza okleśleDie obowiŁki)\\. uplnunień i odpo\uiedzialnoŚci
jon}ch n3 poS7cż€góln_",ch -śtanoilisliachl
lracolvnikÓ* zalrudn

j)ustalalti€

z3sad i Zapewllienie prawidlo\!€go

obiegu dokLrnlcntiN $e§,nętlznrch z]obka:

4) zape\\nienie praco\vnikom Złobke bezpjcczn) ch i hjgjeniczn)c]l \łarLrnkó\\ plac\:
5) samodzieine FodcjmoWanie dec),7ji W glanicach s\\oich kompetencjij
6] współpraca ż d}reklorcln Publicznej sZkol} Podsti$o§e.]
7) oplaco§y\\aDie

\ł Uieźd7ie:

rocZncgo plnnLr 1lnenSowego Złobkal

8) akcepto\\anie i odpowiedzialność za celo\\ość§_vdatkó\\ Z$iąZanych z realiZacja trudżeru:
9) ustalOnie \\,ielkościSlanu Zatnldnienia żłobka§ użgodrlieniu Z

§13.

l,

stltlktLlrę organizac.,-]ną źlobka okleślaRegulaDi| olganiza§r,jn). któr!, ustala D}rcktol złobka

N uzgodnieni!l
2,

N

Z

BlLnniStżen UJa7du,

Jtcgulaminie organi7ac}jll)m D}rcktor żłobka!§tali god7ill], prac! żlobka, biorąc pc]d u\\,agę opinie

rodzicó\ł,

Id:

Brrrmistźen L]jazdu,

AD990640-2BD8448E_8DFD-5

8A7 lA

l

j4D6A, Podpisuy

3.

obslugę organjZac}iną, aclmillistrac}jną

i

finanso§,ą złobka prowadzi (inlinny Zarząd

oświa§ \\ Ujcździe,

dla placo\vnikó\\, canlorżądowych
§ 1,ł. Praco\\1lic}, Z}ot]ka w} nagl3dzarli są na Zasaclach }rrz.\,jdzian},ch

\\akac}inej. lrs.ajacej
§15.żlobek lilnkcjontlje PrZe7 cirb, ro]i ż\y]ąikiem plzenvy

nie dhlzej

niZ ieden

nrieŚiqc. rr o1rresie lipiec , Sjcfpień, Termjn przerB,} uSlala corocznie d}lektol żlobka,

Rożdział 6.

Mi9nit żlobka
po\fjcfzon)m fiienie]n 7godnie z przepisami ustaw}, o s,rinoruądzie ginjnn]nr olaz
ustaivl,o gosporlaice nierucilorlościani i zapeirIliajego naLeż,",tr,l Lrchronę i staści\\e w},korz_\,]dn e,
§ 16. Ź]obek gospodarLl.je

Zasud

Rozdźiał7,
fi nlrn§o\ło-księgołiej

J- gospoddrki

l, Podslaq,ą gospodarki l]nnnsowei Złotrka jesL loczn) plan llnanSo\!) 0b!,lfilującr plano§ane dochOd\
rr L]jcździe,
i Wńatki żłobka. stan;iicr cześćbudzelu gmnl) Ujażd uch$aLonego plzez Radę Viejską

§l7.
2,

rokll llogą być Llokonlivane irlłacznie ra Zasadach określon},ch

\\ ciągu

Znlien! planu finansowego

N usta§,ie o llnansach publicZn]ch,
j, Dylektor źłobkaponosi odpowiedzialaość Za pn\ idtoNą gospodal(§ finmso\\,ą, o któl!,J molva
l8. Źrórt}ani finallsorlania ż}obka są:

§

, , .^o.1
,

l].J,^,e/,

2) opłat," Wllosz.]ne przez
3 )

,/,,u Jln,,

:|

,,/

|,

lodzicó§ Za ustugj ś\\iarlcZone \\ lanrach dliałalnoścjslaluto$ cl,

]nne.tochody pżewidziane pla§enr,
żgodnie Z odrębn)]l1i pżepisami,
§ l9. Złobck plowtdzi i przechoivL!e dokLLnlent.rcję

Ro7dział

Nidzór i kontrola
§ 20. 1,
2,
L)

8,

nad żlt,bki€m

\adzór nad dZia]alnościąźlobka spra§ ujc BunniStlZ Ujazdu,

\adżór.

o k!óryJn n]o\\e \\, tlst,

l, obcjmuie

§, szczególnośc i:

§arunki ijakośćświadczonej opieki;

2) lealizację Zadań StatLLto\\,)

j

plds

.1)

gospodarkę finanso§,ą,

oU.U. ,.

c h

l

o,,,.ro,r:,,|,ln,,<,ic

:

Rozdział 9,
Ilostanoł,ienia końco}ve
§

2r, Znlian}

vV

Statucie nL)gą

b}

ć dokon} lvane $, tl} bie \\ laści\!} n] dla jego nadani;"
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