Załącznik do uchwały Senatu nr 122/XXII/20 z dn. 21 lutego 2020 r.

STATUT ŻŁOBKA „MALUCH” PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE
ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Żłobek „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, zwany dalej
„Żłobkiem” działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., nr 45
poz. 235 z późn. zm.);
2. niniejszego Statutu nadanego przez Senat PWSZ w Głogowie.
§2
Organem prowadzącym Żłobek jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.
§3
Siedziba Żłobka mieści się w Głogowie przy ul. Piotra Skargi 5.
§4
Żłobek podlega wpisowi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na
terenie Gminy Miejskiej Głogów.
§5
Żłobek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
II. ORGANY ŻŁOBKA I JEGO ORGANIZACJA
§6
1. Żłobkiem kieruje Dyrektor, który jest przełożonym wszystkich pracowników Żłobka.
2. Do obowiązków Dyrektora Żłobka w szczególności należy:
1) kierowanie działalnością Żłobka i wykonywanie zadań statutowych;
2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Żłobka;
3) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci;
5) prawidłowe gospodarowanie mieniem;
6) opracowanie regulaminu organizacyjnego żłobka oraz zapewnienie prawidłowej jego
realizacji;
7) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.
3. Pracowników oraz Dyrektora Żłobka zatrudnia, awansuje, nagradza oraz zwalnia Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
4. W Żłobku zatrudnia się opiekunów.
5. W przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci zatrudnia się także
pielęgniarkę lub położną.
6. W Żłobku mogą być także zatrudnieni pracownicy administracji oraz obsługi.
7. Dyrektor i pracownicy Żłobka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§7
1.

Żłobek funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzący i dni ustawowo wolnych od pracy.

2.

W Żłobku zapewnia się opiekę nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie względem
każdego dziecka.

3.

Żłobek obejmuje opieką 40 dzieci od ukończenia 1 roku życia do 3 lat.

4.

Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko
kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia.

5.

Żłobek „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie nie jest
przystosowany do sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
§8

1. W Żłobku może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci, będąca
organem doradczym, służącym pomocą Dyrektorowi w realizacji zadań statutowych.
2. Zasady tworzenie Rady Rodziców ustala ogół rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
z postanowieniami niniejszego Statutu
III. CELE I ZADANIA ŻŁOBKA
§9
Celem funkcjonowania Żłobka jest zapewnienie opieki nad dzieckiem ze szczególnym
uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny
w wychowaniu dziecka.
§ 10
1. Do zadań Żłobka należy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
zgodnie z jego potrzebami;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, które uwzględniają indywidualne
potrzeby dziecka;
3) zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci;
4) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka w oparciu o roczny plan pracy;
5) troska o zdrowie podopiecznych poprzez zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
6) pomoc uczącym się i pracującym rodzicom lub opiekunom prawnym poprzez zapewnienie
ich dzieciom opieki, wychowania, bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej serdecznej
atmosfery oraz kierowanie wszechstronnym rozwojem dziecka;
7) dbanie i odpowiednie żywienie dzieci zawierające niezbędne składniki pokarmowe zgodnie
z normami fizjologicznymi stosownie do wieku oraz indywidualnych wymagań;
8) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań
społecznych;
9) integracja ze środowiskiem lokalnym;
10) promocja zdrowotna.

2. Zadania żłobek realizuje poprzez:
1) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój
psychoruchowy dziecka, właściwy do jego wieku;
2) prowadzenie zajęć zabawowych w elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka;
3) organizację cyklicznych spotkań oraz konsultacji z rodzicami dzieci w terminach określonych
przez dyrektora żłobka.
IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI
§ 11
1. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka na podstawie Kart Zgłoszenia Dziecka do
Żłobka.
2. Kwalifikację Kart przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, którą powołuje Dyrektor Żłobka.
3. Dzieci przyjmowane są według następującej kolejności:
1)

dzieci studentów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz
uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. W przypadku niewykorzystania miejsc
przez dzieci ww. osób oraz wyrażenia zgody przez uczelnię możliwe jest objecie opieką
dziecka innej osoby;

2)

dzieci, które uczęszczały do żłobka w roku poprzedzającym rok, którego wniosek dotyczy;

3)

dzieci z rodzin wielodzietnych (3 dzieci i więcej);

4)

dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo lub uczących się;

5)

obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją rodzinną lub zdrowotną, do
Żłobka może być przyjęte dziecko poza kolejnością i niespełniające kryteriów określonych w ust.3.
5. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście oczekujących na
przyjęcie do Żłobka.
6. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku,
z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.

dzieci

przyjmowane

są

zgodnie

7. W przypadku wolnych miejsc, do Żłobka mogą być przyjęte dzieci niespełniające kryterium
określonego w ust. 3.
V. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE
§ 12
1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna.
2. Na pełny koszt pobytu dziecka w żłobku składa się opłata stała uwzględniająca koszty wyżywienia
dziecka w Żłobku.
3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w danym roku kalendarzowym ustala Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie podlega zwrotowi (w całości lub części) w przypadku
nieobecności dziecka w Żłobku.
5. Opłata, o której mowa w ust. 2 wnoszona jest przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka za dany
miesiąc z góry, w terminie określonym w umowie w sprawie korzystania z usług Żłobka

„Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

VI. NADZÓR I KONTROLA
§ 13
Nadzór nad działalnością Żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie maja zastosowanie ogólnie obowiązujące
przepisy prawa.
2. Zmian statutu Żłobka dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
3. Statut wchodzi w życie w terminie określonym Uchwałą Senatu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Głogowie.

