
UCHWAŁA NR VIII/65/ l l 
RADY MIASTA Z G I E R Z A 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ l . Ustala się Statut Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu, stanowiący załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr LIII/491/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania 
Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu, zmieniona uchwałą Nr LVI/507/10 Rady 
Miasta Zgierza z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/491/10 Rady Miasta Zgierza 
z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

Jarosław Komorowski 
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Załącznik do uchwały 
Nr VIII/65/11 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

Statut Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu 

Rozdział l . 
Postanowienia ogólne 

§ l . Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu, zwany dalej „Żłobkiem", jest żłobkiem w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235 ) wpisanym do 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zgierza pod nr 1/11. 

§ 2. Podmiotem, który utworzył Żłobek jest Gmina Miasto Zgierz. 

§ 3. Żłobek prowadzi działalność na terenie Zgierza. 

§ 4. Siedziba Żłobka mieści się w Zgierzu, przy ul. Juliana Tuwima 21. 

Rozdział 2. 
Cele i zadania Żłobka 

§ 5. 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. 

2. Opieka nad dzieckiem w Żłobku może być sprawowana 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. 

3. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna. 

§ 6. Żłobek ma na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju przebywających w nim dzieci oraz pomocy 
rodzicom w sprawowaniu nad dziećmi opieki wychowawczej. 

§ 7. Do zadań Żłobka należy: 

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 indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

§ 8. Żłobek realizuje zadania poprzez: 

1) podział na grupy rówieśnicze; 

2) stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu; 

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych wpływających na prawidłowy rozwój psychiczny dzieci -rozwój 
zainteresowań, rozwój myślenia i mowy, umożliwiających rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej 
przez różne formy działalności artystycznej i dbałość o estetykę otoczenia; 

4) dostosowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych do wieku oraz możliwości 
i indywidualnych potrzeb dzieci, z uwzględnieniem szczególnej opieki w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych oraz dostosowaniem zajęć do rodzaju niepełnosprawności; 

5) kształtowanie wrażliwości muzycznej; 

6) wyrabianie właściwych nawyków higienicznych; 
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7) kształtowanie samodzielności i postaw społecznych; 

8) stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery; 

9) zapewnienie racjonalnego wyżywienia; 

10) zapewnienie opieki pielęgniarskiej i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 

§ 9. Przy realizacji zadań Żłobek ściśle współpracuje z rodzicami i opiekunami dzieci uczęszczających na 
zajęcia, którzy mają prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z rocznego planu wychowawczo - dydaktycznego Żłobka oraz planów 
miesięcznych sporządzanych w poszczególnych grupach; 

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swego dziecka; 

3) uczestnictwa w uroczystościach otwartych i imprezach okolicznościowych; 

4) uczestnictwa w organizowanych konsultacjach z opiekunami poszczególnych grup dziecięcych w celu 
wymiany informacji i poradnictwa w zakresie pracy z dziećmi oraz w dyskusjach na tematy wychowawcze. 

Rozdział 3. 
Warunki przyjmowania dzieci 

§ 10. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, a w szczególnie 
uzasadnionych wypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2 do lat 4, zamieszkałe na terenie Zgierza, jeżeli nie 
mają zapewnionej opieki przez rodziców lub opiekunów. 

§ 11. 1. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem 
każdego dziecka. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica lub 
opiekuna wydłużony, za dodatkową opłatą, której wysokość określa Rada Miasta Zgierza w drodze uchwały. 

§ 12. 1. Warunkiem zapisania dziecka do Żłobka, jest pobranie, prawidłowe wypełnienie oraz dostarczenie 
do Żłobka przez rodziców lub opiekunów dziecka „ Karty zgłoszenia dziecka do żłobka". 

2. Karty wydawane i przyjmowane są w siedzibie Żłobka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 
16 00 w ciągu całego roku kalendarzowego. 

§ 13. 1. O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje sytuacja rodzinna oraz kolejność złożenia karty 
zgłoszeniowej. 

2. W pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane są: 

1) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

2) dzieci rodziców pracujących; 

3) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych; 

4) dzieci już uczęszczające do żłobka; 

5) dzieci posiadające rodzeństwo w żłobku; 

6) dzieci rodziców studiujących w systemie dziennym; 

7) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych 
przepisów. 

§ 14. Na żądanie dyrektora Żłobka rodzice są zobowiązani udokumentować stan faktyczny podany 
w „Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka". 

§ 15. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje wewnętrzna komisja kwalifikacyjna. 
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§ 16. Listę dzieci przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w siedzibie 
Żłobka w maju każdego roku. 

§ 17. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, „ Karta zgłoszenia dziecka do 
żłobka" nadal pozostaje w placówce. 

§ 18. W przypadku zwolnienia się miejsca w ciągu roku, dyrektor Żłobka powiadamia rodziców lub 
opiekunów dziecka wpisanego na listę oczekujących na miejsce w Żłobku o możliwości zapisania dziecka do 
Żłobka. 

Rozdział 4. 
Organizacja wewnętrzna 

§ 19. 1. Pracą Żłobka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, który jest przełożonym wszystkich 
pracowników placówki. 

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Żłobka i ponosi za nie 
odpowiedzialność. 

§ 20. 1. Organizację wewnętrzną oraz godziny pracy Żłobka, uwzględniające opinie rodziców, określa 
regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Żłobka. 

2. Dyrektor Żłobka odpowiada za realizację regulaminu organizacyjnego. 

3. Pracownicy Żłobka wykonują na swych stanowiskach pracy zadania zgodnie z powierzonym zakresem 
czynności ustalonym przez dyrektora Żłobka. 

4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Żłobka, 
uwzględniający wymogi opiekuńczo- wychowawcze i edukacyjne oraz oczekiwania rodziców dzieci 
uczęszczających do Żłobka. 

Rozdział 5. 
Gospodarka finansowa 

§ 21. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. 

§ 22. Żłobek jest finansowany ze środków budżetowych miasta Zgierza a pobrane dochody odprowadza na 
rachunek budżetu miasta Zgierza. 

§ 23. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy opracowany przez dyrektora 
obejmujący dochody i wydatki. 

§ 24. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci 
w Żłobku. 

§ 25. 1. Z tytułu sprawowanej opieki nad dziećmi Żłobek pobiera opłaty: 

1) opłatę stałą za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Zgierza w drodze 
uchwały; 

2) opłatę za za wydłużony wymiar opieki w wysokości ustalonej przez Radę Miasta w drodze uchwały; 

3) opłatę za wyżywienie, której maksymalną wysokość określa Rada Miasta Zgierza w drodze uchwały. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnoszone przez rodziców lub opiekunów z tytułu korzystania ze 
Żłobka są wnoszone na rzecz Gminy Miasto Zgierz. 

3. Terminy wnoszenia opłat ustala dyrektor Żłobka. 

§ 26. 1. Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku obowiązuje rodziców lub opiekunów dziecka od momentu 
zapisania dziecka do Żłobka do chwili wypisania i nie podlega odpisom w przypadku nieobecności dziecka 
w Żłobku. 

2. W sytuacji uczęszczania do żłobka dwojga i więcej dzieci w rodzinie, opłata za drugie i każde kolejne 
dziecko wynosi 50% ustalonej miesięcznej opłaty. 
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§ 27. Rodzicom lub opiekunom dziecka przysługuje odpis za wyżywienie z tytułu nieobecności dziecka 
w Żłobku za każdy dzień nieobecności, w wysokości dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w dniach 
absencji dziecka. 

§ 28. Żłobek prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, 
ustawie o rachunkowości i innych obowiązujących w tej mierze przepisach. 

§ 29. Mienie Żłobka stanowi wydzielona część mienia komunalnego przekazanego w zarząd Żłobka przez 
miasto Zgierz. 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 30. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U. Nr 45, poz. 235), Kodeksu Pracy oraz ogólnie 
obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Żłobka. 
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