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§ 1 

1. Niepubliczny żłobek „Hajduczek”, zwany dalej „żłobkiem” jest placówką 

niepubliczną.  

2. Siedziba żłobka znajduje się w Chorzowie: 

• przy ul. Prusa 7  

• przy ul. Podmiejskiej 62 

• przy ul. Narutowicza 5 

3. Organem prowadzącym żłobek jest: 

Centrum Opieki i Rozwoju „Hajduczek” sp. z o. o. 

reprezentowane przez: 

• Alinę Kolber, zam. 41-506 Chorzów ul. Działkowa 9b/3 

• Jolantę Herich, zam. 41-506 Chorzów, ul. Kaliny 98/20 

4. Ustalona nazwa używana jest przez punkt w pełnym brzmieniu:  

Niepubliczny Żłobek „Hajduczek” 

w Chorzowie 

 

NIP 627 – 27 – 27 – 096 

REGON 242587868 

 

§ 2 

 

Żłobek działa na podstawie: 

 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  

 Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez 

Prezydenta Miasta Chorzów 

 Regulaminu organizacyjnego żłobka 

 Niniejszego statutu.  

§ 3 

1. Żłobek oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. 

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/ustawa%20zlobki.pdf
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2. Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej  

i edukacyjnej. 

 

§ 4 

 

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, a w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z 

rodzajem niepełnosprawności, 

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych 

do wieku dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny, 

4. kształtowanie w dzieciach umiejętności życia w grupie, 

5. tworzenie i realizacja programów dydaktyczno - wychowawczych w oparciu 

o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, 

6. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci  

w Żłobku. 

7. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zadaniem Żłobka, oprócz zadań 

wymienionych w ust. 1 - 6, jest zapewnienie właściwej dla potrzeb dziecka pomocy, 

np. psychologicznej, pedagogicznej czy logopedycznej, wspomagającej jego rozwój. 

  

 

§ 5 

 

Żłobek realizuje cele i zadania poprzez: 

1. sprawowanie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych, 

2. tworzenie i realizację programów dydaktyczno -wychowawczych w oparciu 

o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych dziecka oraz programu adaptacji, a w przypadku dzieci 
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niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z 

rodzajem niepełnosprawności, 

3. działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie, 

4. współpracę ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną 

i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną, 

5. dbałość, aby w pomieszczeniach Żłobka były stale zapewnione czystość  

i porządek, 

6. współpracę z rodzicami / prawnymi opiekunami, obejmującą: 

a) przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach 

w rozwoju psychofizycznym dziecka, 

b) stwarzanie możliwości uczestniczenia przez rodziców w zajęciach z dziećmi 

prowadzonych w Żłobku, 

c) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad przez psychologa lub pedagoga 

w zakresie opieki nad dzieckiem oraz wspierania w wychowaniu i edukacji dziecka. 

 

§ 6 

 

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do żłobka możliwość uczestnictwa  

w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie  

z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.  

2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala 

 i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor/ opiekun. 

3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych  

i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i 

bazowych placówki.  

4. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno -

oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno - kulturalnych. 

5. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą uczestniczyć w zajęciach 

otwartych prowadzonych w Żłobku. Mają wówczas możliwość obserwacji przebiegu 

zajęć z udziałem dzieci i opiekunek, jak również włączenia się w różnego rodzaju 

zabawy z dziećmi.  

6. Ustala się następujące zasady udziału rodziców w zajęciach organizowanych 

przez Żłobek: 
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7. a) Rodzice mają prawo do uczestniczenia w zajęciach co najmniej raz w 

roku, 

b) Udział rodziców w zajęciach nie może wpływać negatywnie na 

bezpieczeństwo dzieci oraz ich komfort psychiczny i emocjonalny. 

8.  W ogólnodostępnym miejscu w lokalizacjach Żłobka, o których mowa w § 1 

ust. 2, zamieszczane są ogłoszenia i informacje dla rodziców, w tym  

o organizowanych zajęciach, zebraniach oraz uroczystościach. 

  

§ 7 

 

Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.  

 

§ 8 

1. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do 

Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców. 

2. Zapisy do Żłobka odbywają się odrębnie dla lokalizacji, o których mowa w § 1  

ust.2, w miarę posiadania wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością zgłoszeń z 

zastrzeżeniem ust. 3 a i b. 

3. W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę 

miejsc, Żłobek w pierwszej kolejności przyjmuje dzieci rodziców lub opiekunów 

prawnych będących mieszkańcami Chorzowa, pracujących zawodowo, uczących 

się lub studiujących w trybie dziennym, spełniających przynajmniej jedno 

kryterium niezbędne do zastosowania preferencji, tj. zgłaszających do przyjęcia: 

a) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje lub więcej dzieci w rodzinie), 

b) dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

4. Dzieci przyjmowane są do odpowiednich wiekowo, zgodnych z etapem 

rozwoju psychofizycznego, grup żłobkowych. 

5.  W przypadku trwającej dłużej niż dwa miesiące usprawiedliwionej planowanej 

nieobecności dziecka w Żłobku, zgłoszonej w formie pisemnego oświadczenia 

przez rodzica lub opiekuna prawnego, Dyrektor może przyjąć na miejsce tego 

dziecka na czas jego planowanej nieobecności inne dziecko na podstawie 

pisemnej umowy z jego rodzicami. Liczba dzieci przebywająca w jednym czasie w 

Żłobku, nie może przekroczyć liczby miejsc w Żłobku. 
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6.  Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka w trybie, o którym mowa w ust.5 mają 

dzieci zgłoszone do przyjęcia wg kolejności zgłoszeń, przy spełnieniu kryteriów w 

zakresie wieku dziecka oraz lokalizacji, o których mowa w § 1 w ust. 2, w których 

czasowo zwolniło się miejsce.”. 

7. Dyrektor Żłobka ogłasza listę dzieci przyjętych do Żłobka i informuje  

 o przyjęciu dziecka do Żłobka jego rodziców. 

8. Rodzice / prawni opiekunowie dziecka zakwalifikowanego jako przyjęte do 

Żłobka składają u Dyrektora Żłobka, pisemną deklarację potwierdzającą chęć 

uczęszczania dziecka do Żłobka. 

 

 

 

§ 9 

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy w sprawie korzystania 

z usług Żłobka najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko z usług. 

 

§ 10 

1. Działalność żłobka finansowana jest przez rodziców w formie opłat za pobyt 

dziecka w żłobku oraz dotacji celowej otrzymywanej z gminy.  

2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów  

z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.  

3. Żłobek zapewnia wyżywienie dla dzieci powyżej 1 roku życia, którego koszt 

jest  opłatą dodatkową.  

4. Opłata za pobyt dziecka w żłobku pobierana jest z góry do 10 dnia każdego 

miesiąca.  

5. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary 

umowne za zwłokę. 

§ 11 

 

1. Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku oraz wyżywienie dziecka ustalają właściciele 

żłobka. 
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2. Opłata za pobyt dziecka zamieszkałego w Chorzowie, którego rodzice / prawni 

opiekunowie / są osobami pracującymi jest pomniejszona o kwotę dotacji celowej 

otrzymywanej z gminy. 

 

§ 12 

 

1. Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 10 

dnia każdego miesiąca kalendarzowego, 

 2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

 

 

§ 13 

1. Statut żłobka obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków 

społeczności.  

2. Statut wchodzi w życie z dniem 07 września 2018 roku. 


