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STATUT ŻŁOBKA MONTESSORI W POBIEDZISKACH 
 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235); 
Konwencja o prawach dziecka 

 
NAZWA ŻŁOBKA 

 
§ 1 

1. Żłobek Montessori, zwany dalej Żłobkiem ma siedzibę w Pobiedziskach, 
przy ul. Tysiąclecia 2 i ul. Tysiąclecia 3b. 

2. Organem prowadzącym Żłobek jest firma M-TERM Michał Napierała. 
3. Ustalona nazwa jest używana przez Żłobek w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć 

o następującej treści: 
 

Żłobek Montessori 
ul. Tysiąclecia 2 
62-010 Pobiedziska 
 

4. Żłobek ma również prawo posługiwania się pieczęciami organu prowadzącego 
Żłobek z nazwą określoną w pkt.2. 

5. Żłobek działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) oraz niniejszego statutu. 

 
 

INNE INFORMACJE O ŻŁOBKU 
 

§ 2 
1. Żłobek czynny jest codziennie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 7.00 do 17.00. (w okresie epidemii lub klęski żywiołowej, czas otwarcia 
żłobka może być ograniczony na podstawie innych przepisów, np. sanitarnych) 

2. Przerwa w pracy Żłobka jest ustalana przez Dyrektora placówki i może trwać do 4 
tygodni (zazwyczaj sierpień). 

3. Dyrektor Żłobka może wyznaczyć dodatkowe dni wolne od zajęć: Wigilia Bożego 
Narodzenia, Wielki Piątek, piątek po Bożym Ciele. W tych dniach Żłobek będzie 
nieczynny. 

4. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne. 
 
 

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA 
 

§ 3 
1. Celem działania Żłobka jest zapewnienie dziecku opieki, wychowania i 

edukacji w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny właściwy dla 
jego wieku. 

2. Żłobek realizuje cele i zadania określone w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3, oraz przepisach wydanych na jej podstawie, poprzez:  

 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 edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych, 
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku 
dziecka. 

3. Szczególne cele Żłobka to: 
a. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, 
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b. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dziecka, 
c. motywowanie do aktywności oraz zdobywania wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do wszechstronnego rozwoju, 
d. podejmowanie działań integrujących oddziaływania Rodziny i Żłobka na 

płaszczyźnie wychowawczej i dydaktycznej, 
e. sprawowanie opieki nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb, 
f. kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej i społecznej, 
g. przygotowanie dziecka do przejścia do przedszkola, 
h. kształcenie nawyku oraz umiejętności korzystania z dóbr kultury, 
i. Żłobek udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach 

konsultacji ze specjalistami z w/w dziedzin, 
j. w miarę możliwości dopuszcza się przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych, 
k. dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne 

programy pomocy. 
 
 

ORGANY ŻŁOBKA 
 

§ 6 
Organami Żłobka są: 

1. Firma M-TERM Michał Napierała 
2. Dyrektor Żłobka 
3. Zespół wychowawców 

 
 

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW ŻŁOBKA 
 

§ 7 
 

Firma M-TERM Michał Napierała jest organem prowadzącym dla Żłobka.  
Do obowiązków organu prowadzącego należy: 

1. Nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami 
Statutu Żłobka. 

2. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Żłobka. 
3. Zatrudnianie i powoływanie Dyrektora Żłobka. 
4. Zatrudnianie wychowawców, asystentów wychowawczych, oraz pozostałego 

personelu Żłobka. 
5. Stały kontakt z Dyrektorem Żłobka. 

 
 

§ 8 
 

Dyrektora Żłobka zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.  
Dyrektor Żłobka jest zobowiązany i uprawniony do: 

1. realizowania założeń i koncepcji przedłożonych przez organ prowadzący Żłobek, 
2. bieżącego zarządzania pracą Żłobka, 
3. zawierania umów z Rodzicami bądź opiekunami dzieci, o świadczenie usług 

Żłobka. 
 

§ 9 
 

1. Zespół wychowawców jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny 
nad pracą Żłobka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Zespół wychowawców w oparciu o własny regulamin ustala założenia, wytyczne 
oraz programy realizacji na dany rok przedszkolny.  

3. W skład Zespołu wychowawców wchodzą: 
a. Dyrektor Żłobka jako jej przewodniczący 
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b. wszyscy wychowawcy zatrudnieni w Żłobku 
4. Do kompetencji Zespołu wychowawców należy: 

a. ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów 
pracy Żłobka; w trakcie roku może nanosić drobne zmiany i poprawki w 
planach, nie zmieniające jednak koncepcji rocznej, 

b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych, 

c. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców, 
d. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków, 
e. przygotowanie projektu zmian Statutu Żłobka, 
f. Zespół wychowawców proponuje również cykl wykładów, szkoleń i ćwiczeń 

dla personelu, w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych, 
g. Zespół wychowawców może proponować wykłady dla Rodziców, na 

wybrane tematy dotyczące metod wychowawczych. 
 
 

ORGANIZACJA ŻŁOBKA 
 

§ 10 
 

1. Żłobek funkcjonuje przez 11 miesięcy w roku. W sierpniu przypada przerwa 
urlopowa, trwająca do 4 tygodni. 

2. W okresach świątecznych Dyrektor może wyznaczyć dni dyżurów lub dni wolne od 
zajęć. 

3. Żłobek przyjmuje dzieci chodzące (około 1 roku) do 3 roku życia. 
4. Żłobek może przyjąć dzieci niechodzące, od 20 tygodnia życia, o ile zgłoszonych 

zostanie co najmniej 5 dzieci.  
5. Grupa w żłobku może liczyć od 12 do 16 dzieci (w okresie epidemii lub klęski 

żywiołowej  liczba dzieci w grupie może zostać ograniczona). Żłobek jest 
przygotowany do prowadzenia 2 grup dzieci. 

6. Organizację pracy określa arkusz organizacyjny i ramowy plan dnia zatwierdzony 
przez Dyrektora placówki. 

7. Ramowy plan dnia, podany do wiadomości Rodziców na tablicy informacyjnej i na 
stronie internetowej, określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Żłobku. 

8. Koszty żywienia dziecka są pokrywane przez Rodziców lub prawnych opiekunów. 
9. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie 

bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci. 
10. Żłobek zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki 

oraz w trakcie zajęć poza terenem Żłobka (wyjścia i spacery). 
 

§ 11 
 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze Żłobka przez Rodziców 
(opiekunów) lub przez pisemnie upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę, 
zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. 

2. W umowie ze żłobkiem Rodzice podają godziny przyprowadzania i odprowadzania 
dziecka. 

 
 

PEDAGODZY I INNI PRACOWNICY ŻŁOBKA 
 

§ 11 
 

1. W Żłobku zatrudnia się pedagogów, pracowników administracji i obsługi. 
2. Liczbę pedagogów, nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz 

Organizacyjny. 
3. Wychowawcy w Żłobku posiadają przygotowanie pedagogiczne. 
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4. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy. 
5. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem 

żłobka, w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 

 
 

§ 12 
 

Pedagodzy i wychowawcy w Żłobku zobowiązani są do: 
1. prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i 

zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji, 
2. współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

opiekę zdrowotną i inną, 
3. planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej, 
4. współdziałania z Rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i 

edukacji dzieci, z uwzględnieniem prawa Rodziców (prawnych opiekunów) do  
uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 
szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji wychowawców z Rodzicami 
(prawnymi opiekunami) 

5. spotkania z Rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywają się w miarę potrzeb i 
mogą być inicjowane zarówno przez wychowawców, Rodziców i Dyrektora. 

 
 

WYCHOWANKOWIE ŻŁOBKA 
 

§ 14 
 

Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od 20 tygodnia, z zastrzeżeniem § 10. pkt 4., 
do czasu, kiedy ukończą 3 lata, lub kiedy będą gotowe przejść do przedszkola. 
 

§ 15 
 
Dzieci mają prawo do: 

1. właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, 
zgodnie z zasadami higieny pracy fizycznej i umysłowej, 

2. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 
oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej, 

3. podmiotowego traktowania, 
4. korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za 

zgodą Rodziców. 
5. w Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez 

zgody Rodziców, poza nagłymi przypadkami, bezpośrednio ratującymi życie 
dziecka, 

6. wychowankowie Żłobka są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
7. opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice, bądź prawni opiekunowie, 

na początku roku przedszkolnego, w miesiącu wrześniu, 
8. do Żłobka przyjmuje się dzieci zdrowe. 

 
§ 16 

 
1. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Żłobka w przypadku 

gdy: 
a. Rodzice zalegają z opłatami 1 miesiąc, 
b. Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych 

wychowanków Żłobka lub wychowawców, 
2. Zasady przyjmowania dzieci do Żłobka: 
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a. kwalifikacja dzieci odbywa się w kwietniu każdego roku, w terminie 
wyznaczonym przez Dyrektora, 

b. w ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca, 
c. podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia 

dziecka do żłobka” i zawarcie umowy godnie z § niniejszego Statutu, 
d. w przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, 

Dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w skład której wchodzą: 
 Dyrektor Żłobka 
 przedstawiciel organu prowadzącego 
 przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

e. Komisja Kwalifikacyjna kieruje się przy wyborze regulaminem. 
 

 
RODZICE 

 
§ 17 

 
Obowiązki Rodziców: 

 Przyprowadzanie dziecka i odbieranie ze żłobka w godzinach pracy 
placówki. 

 Przyprowadzanie do żłobka tylko dziecka zdrowego. Szczegółowe 
ustalenia w tej kwestii zawiera Regulamin Żłobka. 

 Zmiana pieluchy i przebranie dziecka po nocy, a przed wyjściem do 
żłobka. 

 Powstrzymywanie się od wchodzenia do sali w obuwiu zewnętrznym. 
 Udział w spotkaniach z wychowawcą i Dyrektorem, oraz w obserwacji w 

grupie. 
 
 
 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
 

§ 18 
 

1. Opłaty Rodziców. 
2. Środki własne organu prowadzącego. 
3. Dotacje z programów rządowych, unijnych. 
4. Dotacja z budżetu Gminy Pobiedziska. 
5. Darowizny sponsorów na rzecz Żłobka. 
6. Inne dotacje. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 19 
 

1. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej żłobka określają odrębne przepisy. 

 
§ 20 

 
Statut wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku. 
 

 
Ostatnia aktualizacja – 2 maja 2020. 


