
STATUT NIEPUBLICZNEGO  ŻŁOBKA DWUJĘZYCZNEGO IQACADEMY 

Uznając, iż najważniejszym jest dobro dziecka i jego harmonijny, indywidualny rozwój niniejsze

niepubliczne przedszkole realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach

wykonawczych, wydanych na jej podstawie. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.  1

1. Żłobek nosi nazwę Prywatny Dwujęzyczny Żłobek IQ Academy w Katowicach.

2. Siedzibą żłobka są Katowice, ul. Rzepakowa 2.

3. Podmiotem prowadzącym Żłobek  jest  Eduko Agnieszka  Cichocka  z  siedzibą  w Katowicach  przy

ul. Kolistej 33/14, NIP: 954-215-28-57

Art.  2

1. Żłobek  jest  placówką  opiekuńczą  będącą  jednostką  organizacyjną  podmiotu  wymienionego

w §1 ust 3,utworzoną i działającą na podstawie:

• ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2019.0.409),

• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań

lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2014 poz. 925),

• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu

programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego

opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).

2. Żłobek  jest  placówką  niepubliczną,  działającą  w  ramach  obowiązującego  Statutu  i  Regulaminu

organizacyjnego.

II. CEL I ZADANIA ŻŁOBKA

Art. 3

1. Celem  Żłobka  jest  sprawowanie  opieki  nad  dzieckiem  w  warunkach  bytowych  zbliżonych  do

środowiska  domowego,  oraz  zapewnienie  dziecku  odpowiedniej  opieki  pielęgnacyjnej

i edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.



2. Do zdań Żłobka w szczególności  należy:

• zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

• zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie

zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

• prowadzenie  zajęć  opiekuńczo  -  wychowawczych  i  edukacyjnych,  uwzględniających  rozwój

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

3. Cel i zadania Żłobka realizowane są poprzez:

• troskę  o  stan  zdrowia  i  prawidłowy  rozwój  fizyczny  dzieci  przez  zapewnienie  im  opieki

pielęgniarskiej,  wyrabianie  nawyków  higieny  życia  codziennego  oraz  prowadzenie  zajęć

ogólnorozwojowych,

• wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  i  wczesną  edukację  dziecka,  w tym w szczególności

dzieci z niepełnosprawnościami,

• troskę o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości,

przestrzeni  i  czasu,  rozwijanie  myślenia,  mowy  oraz  zapoznanie  z  otaczającym  środowiskiem

i przyrodą,

• kształtowanie  postawy  społecznej  przez  przyzwyczajanie  dzieci  do  zgodnego  współżycia

i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,

• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień przez różne formy działalności

oraz troski o estetykę otoczenia,

• zapewnianie opieki, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

• zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia,

• przestrzeganie zasad epidemiologicznych,

• współdziałanie  z  rodzicami  w  wychowaniu  dziecka  udzielanie  porad  i  konsultacji  

w sprawach wychowania dziecka,

• rodzice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w żłobku, w szczególności

podczas adaptacji,  zajęć otwartych oraz na pisemny wniosek zainteresowanego rodzica/opiekuna

prawnego.

III. MIEJSCE I OKOLICZNOŚCI POWSTANIA ORAZ FINANSOWANIE ŻŁOBKA

Art. 4 

1. Żłobek powstał w Katowicach jako jednostka organizacyjna podmiotu prowadzącego wymienionego

w art. 1.

2. Źródłami finansowania Żłobka są:

• opłaty rodziców lub opiekunów prawnych podopiecznych Żłobka,

• dotacja przyznana przez gminę Katowice (jeśli dotyczy),



• dotacja przyznana w ramach resortowego programu Maluch (jeśli dotyczy),

• inne źródła wpływające na podniesienie jakości pracy żłobka i/lub obniżenie opłat ponoszonych

przez Rodziców.

• środki pozyskiwane z programów oraz funduszy celowych pozyskiwanych przez Żłobek, inne niż

wymienione w ust. 2 pkt. 2.1. 

3. Stałe  miesięczne  opłaty  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  podopiecznych  Żłobka  pokrywają

wszystkie koszty opieki oraz wyżywienia dziecka podczas pobytu w Żłobku.

4. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która

jest gwarancją zachowania miejsca.

5. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka w żłobku, tj. co najmniej 1 miesiąc, dyrektor żłobka

może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko.

6. Powyższe  odbywa  się  na  podstawie  porozumienia  trójstronnego  pomiędzy  rodzicem  dziecka

nieobecnego,  rodzicem  dziecka  nowo  przyjmowanego  a  przedstawicielem  placówki.  Podpisywane

porozumienie  określa  szacowany  czas  nieobecności  dziecka,  a  tym samym czas  trwania  umowy na

zastępstwo. 

III. WYCHOWANKOWIE ŻŁOBKA I WARUNKI ICH PRZYJMOWANIA

Art. 5

1. Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku do 3 lat i nie może być świadczona dłużej, niż

do dnia poprzedzającego dzień ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

2. Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci następujących

dokumentów: 

• formularza zgłoszenia - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

• oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – stanowiącej

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

3. Rekrutacja ma charakter ciągły do momentu wyczerpania liczby dostępnych miejsc. 

4. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest równy dostęp

dzieci obu płci, a także dzieci z niepełnosprawnościami.

5. W  przypadku  braków  lub  nieścisłości  w  dokumentach  istnieje  możliwość  zwrócenia  się  do

rodziców/opiekunów prawnych z prośbą o uzupełnienie.

6. Dziecko może zostać skreślone z listy przyjętych do Żłobka, jeśli: 

• rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka zalegają z opłatami za pobyt dziecka w Żłobku przez

dwa miesiące,

• rodzice,  opiekunowie  prawni  zataili  informację  o  stanie  zdrowia  dziecka,  co  uniemożliwia

prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy,



• dziecko  swoim  zachowaniem  powoduje  zagrożenie  dla  zdrowia   lub  życia   innych

podopiecznych Żłobka.

IV. ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI ORAZ PRACOWNICY ŻŁOBKA

Art. 6

1. Szczegółowe  warunki  organizacji  pracy  i  opieki  nad  dziećmi  w  Żłobku  określa  „Regulamin

organizacyjny Żłobka” dostępny w siedzibie Żłobka.

2. Żłobek  jest  czynny  12 miesięcy  w roku,  z  wyjątkiem dni  ustawowo wolnych  od  pracy  oraz  dni

wyszczególnionych przez Dyrektora  żłobka.

3. Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 17:30.

4. Szczegółowy opis metod pracy z dziećmi w Żłobku określa „Program Żłobka” dostępny w siedzibie

Żłobka. 

5. Osoba kierująca  pracą  Żłobka  oraz  personel  Żłobka  spełnia  wymogi  określone  w rozporządzeniu

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla

opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz.

368).

6. Ostateczne  decyzje  dotyczące  wyboru  pracowników  Żłobka  podejmuje  podmiot  prowadzący

wymieniony w §1 ust.3.

7. Żłobek spełnia warunki lokalowe określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z  dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów

dziecięcych (Dz.U. 2014 poz. 925):

• powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co

najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu

zwiększeniu  na  każde  kolejne  dziecko,  z  tym ,że  powierzchnia  przypadająca  na  każde  kolejne

dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 10 godzin dziennie,

• wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

• jest  zapewnione  utrzymanie  czystości  i  porządku  w lokalu,  pomieszczenia  są  utrzymywane

w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;

• pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

 podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych

pomieszczeniach, 

 ściany  do  wysokości  co  najmniej  2  m  są  pokryte  materiałami  zmywalnymi,

nienasiąkliwymi  i  odpornymi  na  działanie  wilgoci  oraz  materiałami  nietoksycznymi

i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;



• pościel  i  leżaki  są  wyraźnie  oznakowane,  przypisane  do  konkretnego  dziecka  i odpowiednio

przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;

• w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są

umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;

• w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

• jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą,

takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej

dzieci, z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej

wody;

• jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;

• jest  zapewnione  miejsce  do  przechowywania  sprzętu  i  środków  utrzymania  czystości,

zabezpieczone przed dostępem dzieci;

• jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;

• meble są dostosowane do wymagań ergonomii;

• wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;

• zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

• jest zapewniona odpowiednia wentylacja;

• w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą; 

• apteczka w lokalu wyposażona jest w podstawowe środki opatrunkowe;

• w żłobku, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się warunki do jego

przechowywania i podawania;

• zapewnia  się  w  miarę  możliwości  bezpośrednie  wyjście  na  teren  otwarty  wyposażony

w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 7

1. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie  z odrębnymi przepisami.

2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Statutem  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy

Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

3.  Statut  obowiązuje  w  równym  stopniu  pracowników  oraz  rodziców/opiekunów  prawnych

wychowanków Żłobka.

4. Statut wchodzi w życie z dniem 01.11.2022 r.


