STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „ISKIERKI”
I Nazwa i miejsce prowadzenia działalności
Niepubliczny żłobek Iskierki ul. Karniszewicka 91 95-200 Pabianice
Telefon: 536- 596-923, 536-596-924
E-mail: biuro@iskierki-zlobek.pl
www.iskierki-zlobek.pl
II Status prawny
Niepubliczna jednostka funkcjonującą na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:
1.Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U.nr 45, poz.235).
2.Ustawa z 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (art.5 pkt.5).
3.Wpis do Rejestru żłobków miasta i gminy Pabianice.
4.Statut żłobka
5.Regulamin żłobka
III Organ założycielski
Spółka cywilna Dobiech- Klonowicz
IV Cele i zadania żłobka
1.Zapewnienie Dziecku warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych.
2.Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem oraz dobrym samopoczuciem każdego Dziecka.
3.Wspieranie rozwoju małego Dziecka poprzez pobudzanie jego aktywności i naturalnej ciekawości.
4. Aktywne odpowiadanie na potrzeby małego Dziecka.
5.Współpraca z Rodzicami/Opiekunami.
6.Żywienie zgodne z normami żywieniowymi i wskazaniami lekarskimi.
V. Organizacja
1. Żłobek dysponuje 5 dniami wolnymi w ciągu całego roku szkolnego, które przedstawia do wiadomości
rodzicom na początku roku szkolnego.
2. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.
3. Żłobek działa na zasadzie ogólnej dostępności.
4. Podstawą zgłoszenia Dziecka do żłobka jest Karta Zgłoszenia ( dostępna na stronie internetowej żłobka - plik
do pobrania lub bezpośrednio w siedzibie placówki).
5. Właściciel żłobka zawiera z Rodzicami/ Opiekunami umowę świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych
na okres pół roku lub na czas nieokreślony.
6. Przyjęcie Dziecka do żłobka poprzedzone jest wywiadem z rodzicem lub prawnym opiekunem dotyczącym
stanu zdrowia, żywienia, osobowości dziecka oraz jego przyzwyczajeń. Informacje o Dziecku Rodzice lub
Opiekunowie zamieszczają w Karcie Informacyjnej (dostępna na stronie internetowej żłobka- plik do pobrania
lub bezpośrednio w siedzibie placówki).
7. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00.
8. Możliwe jest przyjmowanie Dzieci na mniejszą liczbę dni lub godzinowo.
9. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia.
10. Żłobek może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.
11. Personel żłobka składa się z właścicielek oraz opiekunek dziecięcych.
VI Wychowankowie
1. Każde Dziecko ma prawo do:
a) bycia akceptowanym takim, jakim jest;
b) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
c) szacunku wobec jego nastroju i stanu emocjonalnego;
d) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

e) rozwoju we własnym tempie i właściwy dla siebie sposób;
f) pomocy i wsparcia w sytuacjach związanych z przykrymi czy niemiłymi zdarzeniami;
g) samodzielnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, jeśli jest potrzebna;
h) wyboru zabawy;
i) różnorodności doświadczeń;
j) odmowy posiłku, brania udziału w zabawie, snu.
2. Zachowując prawa wymienione w punkcie 1 zachęcamy Dzieci do:
a) aktywności, twórczości, eksperymentowania;
b) samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów;
c) tolerancji i otwartości wobec innych;
d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i norm społecznych.
VII Finanse
1. Środki potrzebne na działalność statutową pochodzą:
a) z opłat wnoszonych przez Rodziców/Opiekunów
b) z innych źródeł
2. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców/Opiekunów pozostaje stała również w czasie nieobecności
Dziecka w żłobku.
3. W przypadku rezygnacji ze żłobka Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są zawiadomić o tym w formie
pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku obowiązuje ich pełna odpłatność za okres
jednego miesiąca od rezygnacji.
4. Żłobek ma prawo rozwiązać umowę z Rodzicami/Opiekunami i z miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku
braku porozumienia w kluczowych sprawach dotyczących Dziecka.
5. Prawo do nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień należy do prowadzących
placówkę.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu i
Kodeksu Cywilnego.

