STATUT ŻŁOBKA MUZYCZNEGO AQQ
§1
Żłobek Muzyczny AQQ 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. Nr 45, Poz. 235.
2.Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. Dz. U.
z 2011. Nr 69, Poz. 367
3.Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2010 Nr 220 i Nr 239.
4.Niniejszego statutu.
§2
Organem prowadzącym żłobek jest AQQ Elżbieta Rejda.
§3
Siedziba Żłobka mieści się przy ul. Partynickiej 7b/1a oraz przy ul. Jeździeckiej 4/2 we Wrocławiu.
§4
1.Żłobek obejmuje opieką dzieci od 10 m-ca do 3 lat.
2.Opieka
nad
dzieckiem
może
być
sprawowana
do
ukończenia
roku
opiekuńczego,
w którym dziecko kończy 3 rok życia. Rok opiekuńczy w żłobku rozpoczyna się 1 września a kończy 31
sierpnia następnego roku.
CELE I ZADANIA
§5
1.Celem Żłobka jest opieka nad dziećmi.
2.Zadaniem Żłobka jest:
2.1.stworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego dzieciom poprzez zorganizowanie warunków
lokalowych, odpowiadającym potrzebom rozwojowym małych dzieci,
2.2.zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej w miejscach do tego celu
przeznaczonych oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych, dostosowanych
do możliwości psychomotorycznych dzieci,
2.3.stworzenie sprzyjających warunków do aktywności zabawowej dzieci poprzez wyposażenie żłobka
w zabawki i pomoce edukacyjne dostosowane do wieku i poziomu rozwoju dzieci,
2.4.prowadzenie zajęć odpowiadających indywidualnym potrzebom dzieci, a także wspierających rozwijanie
umiejętności dzieci w oparciu o normy rozwojowe i obserwację prowadzoną przez opiekunów,
2.5.współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci w celu zapewnienia dzieciom
odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju, a także w celu rozpoznania ewentualnych trudności
rozwojowych dzieci.
2.6. Żłobek może objąć opieką dzieci o niepełnosprawności w stopniu lekkim, chyba że rodzaj
niepełnosprawności uniemożliwia opiekę nad dzieckiem w placówce.
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŻŁOBKA
§6
1. Strukturę organizacyjną żłobka tworzą:
1.1.Dyrektor,
1.2.Opiekunowie,
1.3.Pielęgniarka,
1.4 Rodzice/Opiekunowie prawni Dzieci uczęszczających do żłobka.
§7
1.Żłobkiem zarządza Dyrektor.
2.Do obowiązków Dyrektora Żłobka w szczególności należy:
2.1. kierowanie działalnością Żłobka i wykonywanie zadań statutowych;
2.2.reprezentowanie Żłobka na zewnątrz;
2.3. nadzór nad pracownikami Żłobka;
2.4. zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci;
2.5. ustalenie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków;
2.6. nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Żłobka.
3.Do obowiązków Opiekunów należy:
3.1. bezpośredni nadzór nad dziećmi;
3.2. dobór zabaw i pomocy dydaktycznych odpowiednich do wieku i stymulujących rozwój dzieci;
3.3. wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych;
3.4.prowadzenie rozmów z rodzicami dzieci na temat ich zachowania, postępów w rozwoju, informowanie
o trudnościach i nieprawidłowościach wychowawczych, rozwojowych;
3.5.dbałość o porządek w salach i innych pomieszczeniach.

4.Do obowiązków pielęgniarki należy nadzór nad stanem zdrowia dzieci uczęszczających do Żłobka.
5.Do obowiązków Rodziców?Opiekunów prawnych należy przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego
Żłobka.
6.W Żłobku mogą pracować stażyści i wolontariusze.
§8
1.Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 przez cały rok opiekuńczy
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz ewentualnie dni dodatkowych podanych w umowie
zawieranej z Rodzicami dzieci.
§9
1.Praca opiekuńczo-wychowawcza wykonywana jest na podstawie programu dostosowanego do
wieku, potrzeb i możliwości dzieci, zatwierdzonego przez Dyrektora.
2.Szczegółowe zasady opieki, działań profilaktycznych oraz rozkład dnia określa Regulamin Organizacyjny
Żłobka.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI
§10
1.Przyjmowanie dzieci do żłobka odbywa się na podstawie rekrutacji z uwzględnieniem preferencji dla
rodziców wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych.
2.Rekrutacji na miejsca dofinansowane przez Gminę Wrocław podlegają dzieci spełniające warunki
wynikające z kryteriów ustalonych przez Gminę Wrocław.
3.Nabór dzieci do Żłobka odbywa się na podstawie wniosków składanych przez Rodziców/Opiekunów
prawnych dziecka.
4.Rekrutacji do Żłobka podlegają dzieci spełniające łącznie poniższe warunki:
4.1.mają ukończony 10 m-c oraz nieukończony 3 rok życia,
4.2.mają stałe miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta Wrocławia.
5.Dodatkowe kryteria mające znaczenie przy takiej samej liczbie punktów w rekrutacji podstawowej
określa Gmina Wrocław.
6.Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie obowiązków określonych przez Gminę
Wrocław.
7.Z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dzieci wyłonionymi w procesie rekrutacji zostaje podpisana umowa.
8.W przypadku nieobecności dziecka w żłobku Dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu na jego miejsce
innego dziecka, na podstawie umowy z jego Rodzicami/Opiekunami prawnymi.
ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBY T I WYŻYWIENIE
§11
1.Pobyt dziecka w Żłobku jest odpłatny.
2.Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku obejmują:
2.1. usługi opiekuńcze świadczone przez żłobek,
2.2. wyżywienie,
2.3.zajęcia dodatkowe,
3.Opłaty nie podlegają zwrotowi z tytułu nieobecności dziecka w placówce, za wyjątkiem opłaty za
wyżywienie, która podlega zwrotowi w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka zgodnie z zasadami
określonymi w umowie.
ZASADY UDZIAŁU RODZICÓW W ZAJĘCIACH OGRANIZOWANYCH PRZEZ ŻŁOBEK
§12
1.Rodzic/Opiekun prawny, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora Żłobka, ma prawo uczestniczyć w
zajęciach:
1.1. wspólnych dla Rodziców/Opiekunów prawnych i dzieci,
1.2.szkoleniowych Rodziców/Opiekunów prawnych.
GOSPODARKA FINANSOWA ŻŁOBKA
§13
1.Żłobek jako placówka niepubliczna posiada własny majątek.
2.Źródła finansowania placówki:
2.1. opłaty wnoszone przez Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci,
2.2. dofinansowanie z Gminy Wrocław,
2.3. środki własne organu założycielskiego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§13
1.Zmiany w Statucie podejmowane są przez organ prowadzący.

