STATUT
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA LUPIKOWO
WE WROCŁAWIU, UL.KRZYCKA 42
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Żłobek Lupikowo jest formą organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, który
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)
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. U.
Z 2011 r. Nr 69, poz. 367)
3) Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 i Nr 239, poz. 1593)
4) Niniejszego statutu.
§2
Organem prowadzącym żłobek jest spółka cywilna o nazwie Lupikowo s.c. Aleksandra
Nykiel, Iwona Pichlak, Monika Welz.
§3
Siedzibą Żłobka jest budynek, który mieści się przy ul. Krzyckiej 42 we Wrocławiu, a
obszarem działania jest miasto Wrocław.
§4
1. Żłobek obejmuje opieką dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat.
2. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w
którym dziecko kończy 3 rok życia.
CELE I ZADANIA
§5
1. Celem Żłobka jest zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi w wieku od
20 tygodnia do 3 lat poprzez stworzenie miejsca, w którym warunki bytowe zbliżone są
do warunków domowych, a dzieci powierzone są opiece wykwalifikowanego personelu.
2. Zadaniem Żłobka jest:
• stworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego dzieciom poprzez zorganizowanie
warunków lokalowych, odpowiadającym potrzebom rozwojowym małych dzieci,
• zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej w miejscach do tego
celu przeznaczonych oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnorozwojowych, dostosowanych do możliwości psychomotorycznych dzieci,
• stworzenie sprzyjających warunków do aktywności zabawowej dzieci poprzez
wyposażenie żłobka w zabawki i pomoce edukacyjne dostosowane do wieku i poziomu
rozwoju dzieci,
• prowadzenie zajęć odpowiadających indywidualnym potrzebom dzieci, a także
wspierających rozwijanie umiejętności dzieci w oparciu o normy rozwojowe i
obserwację prowadzoną przez opiekunów,
• sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz organizacja programu
edukacyjnego z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
• współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci w celu zapewnienia
dzieciom odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju, a także w celu
rozpoznania ewentualnych trudności rozwojowych dzieci poprzez organizowanie
zebrań, indywidualnych konsultacji oraz mailing.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŻŁOBKA
§6
Strukturę organizacyjną żłobka tworzą:
a) Dyrektor
b) opiekunowie grup dziecięcych
c) rodzice
§7
1. Żłobkiem zarządza Dyrektor, powoływany przez wspólników spółki Lupikowo s.c.
2. Do obowiązków Dyrektora Żłobka w szczególności należy:
1) kierowanie działalnością Żłobka i wykonywanie zadań statutowych;
2) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz;
3) nadzór nad pracownikami Żłobka;
4) opracowywanie rocznych planów finansowych;
5) opracowywanie sprawozdawczości, w tym budżetowej;
6) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci;
7) ustalenie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków.
3. Do obowiązków opiekunów grup dziecięcych w Żłobku należy:
1) bezpośredni nadzór nad grupą dzieci;
2) dobór zabaw i pomocy dydaktycznych odpowiednich do wieku i stymulujących
rozwój dzieci;
3) wykonywanie czynności pielęgnacyjno – higienicznych;
4) prowadzenie rozmów z rodzicami dzieci na temat ich zachowania, postępów w
rozwoju, informowanie o trudnościach i nieprawidłowościach wychowawczych,
rozwojowych;
5) dbałość o porządek w salach i innych pomieszczeniach.
4. Dyrektor Żłobka dopuszcza możliwość przyjęcia do pracy w Żłobku wolontariuszy.
§8
1. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 17:00. Wykaz
dni, w których Żłobek jest zamknięty, określa Regulamin.
2.Szczegółowe zasady opieki, działań profilaktycznych oraz funkcjonowania grup
dziecięcych określa Regulamin Organizacyjny Żłobka.
§9
W Żłobku funkcjonują dwie grupy wiekowe dzieci, których łączna liczba wynosi 18.
Jeden opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie
znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub
dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci.
§ 10
1. Praca opiekuńczo – wychowawcza wykonywana jest na podstawie programu
dostosowanego do wieku, potrzeb i możliwości dzieci, zatwierdzonego przez Dyrektora.
2. Organizację pracy Żłobka określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad
zdrowia, higieny pracy oraz potrzeb dzieci.
3. Do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych Żłobek posiada odpowiednią ilość
sal zabawowych, salę sypialną, zaplecze gospodarcze, plac zabaw.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI
§ 11
1. Przyjmowanie dzieci do żłobków odbywa się na podstawie rekrutacji.
2. Rekrutacji podlegają dzieci spełniające łącznie 3 warunki:
- dzieci mające ukończone co najmniej 20 tygodni dnia 1 września danego roku;
- dzieci mające stałe miejsce zamieszkania na terenie m. Wrocławia;
- dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;
3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez większą liczbę dzieci niż
wolnych miejsc oferowanych przez Żłobek, Komisja Rekrutacyjna ustala dodatkowe

kryteria.
4. Pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka ma dziecko z rodziny o trudnej sytuacji
materialno – bytowej, w szczególności:
- dziecko wychowywane tylko przez jednego z rodziców lub jednego opiekuna
prawnego
- dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności
lub całkowitą niezdolność do pracy
- dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
- dziecko z rodziny powyżej dwojga dzieci z trudną sytuacją materialną.
ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBY T I WYŻYWIENIE
§ 12
1. Pobyt dziecka w Żłobku jest odpłatny.
2. Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku obejmują:
a) usługi opiekuńczo – wychowawcze
b) wyżywienie
c) zajęcia dodatkowe (poza ramowym planem dnia).
2. Przy zapisie dziecka rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani wnieść
jednorazową na dany rok kalendarzowy opłatę wpisową wg cennika.
3. Kwota opłaty stałej z cennika (opieka w godz. 7.00 – 17.00, od poniedziałku do
piątku do 10 godzin, w tym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne prowadzone
przez opiekunów grupy) jest comiesięcznie pomniejszona o dofinansowanie z Gminy
Wrocław w wysokości 2,85 zł/1 h opieki dla dzieci wyłonionych w trakcie rekrutacji.
4. Wyżywienie za dodatkową opłatą, obejmuje śniadanie,dwudaniowy obiad i
podwieczorek – stawka żywieniowa 12,50 zł/dzień (12 zł posiłki + 0,50 gr opłata
manipulacyjna – płatne z góry za dany miesiąc, cena uzależniona od dostawcy, może w
ciągu roku ulec zmianie).
5. Nieobecność dziecka nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej
(kwoty karnetu). W przypadku nieobecności dziecka rodzice otrzymują zwrot kosztów
odpowiednio wcześniej odwołanych posiłków (do godz. 8:00 rano danego dnia można
odwołać obiad i podwieczorek, do 16:45 dnia poprzedzającego nieobecność można
odmówić również śniadanie).
6. Zajęcia dodatkowe, poza ramowym planem dnia w Żłobku, są płatne 12 zł/zajęcia.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 13
Przychodami Żłobka są:
1. Odpłatność za usługi świadczone w ramach statutowej działalności (wpłaty
rodziców).
2. Dofinansowanie z budżetu Gminy Wrocław.
3. Inne przychody uzyskane w sposób przewidziany prawem.
4. Środki finansowe, zwane przychodami Żłobka, przeznaczone są na realizację zadań
statutowych, zabezpieczenie ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz utrzymanie
budynku i wynagrodzenia dla pracowników.
NADZÓR
§ 14
1.Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Wrocławia.
2.Nadzór obejmuje w szczególności warunki i jakość świadczonej opieki i realizację
zadań statutowych przez osoby upoważnione przez Prezydenta Wrocławia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
1. Dyrektor Żłobka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu.

2. Zmiany w Statucie podejmowane są w drodze uchwały wspólników spółki.
3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 26.09.2011 r.

