
 
  

Statut Niepublicznego Żłobka Minilandia we Wrocławiu 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Placówka Minilandia zwana dalej Żłobkiem, jest placówką prywatną działającą w 

gminie Wrocław, wpisaną do rejestru żłobków pod numerem 123 - zgodnie z ustawą z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) 

2. Żłobek używa nazwy w pełnym brzmieniu - Katarzyna Narojczyk Minilandia 

3. Siedziba Żłobka mieści się przy ul. Paniowicka 11a, 54-107 Wrocław. 

4. Terenem działania Żłobka jest miasto Wrocław, dzielnica Fabryczna. 

6. Żłobek działa na podstawie: 

a) ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 

poz.235); 

b) niniejszego statutu; 

ROZDZIAŁ II 

CEL I ZADANIA ŻŁOBKA 

 

§ 2 

1. Celem działania Żłobka jest usprawnienie organizacji pracy w zakresie opieki nad dziećmi 

od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, z zastrzeżeniem postanowień art. 2 ust. 3 i ust. 4 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

2. Zadaniem Żłobka jest: 

1) realizacja zadań, określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3; 

2) zapewnienie dzieciom racjonalnego i zdrowego żywienia; 

3) zapewnienie dzieciom objętym opieką właściwych warunków higieniczno-sanitarnych; 

4) promowanie zdrowego stylu życia, wypoczynku oraz zabawy, w tym na świeżym 

powietrzu; 

5) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

6) przeprowadzanie procesu rekrutacji do Żłobka; 

 

3. W realizacji zadań Żłobek współpracuje z rodzicami dzieci do niego uczęszczających oraz 

z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, innymi jednostkami 

organizacyjnymi Miasta, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w 

zakresie będącym przedmiotem działania Żłobka. 
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4. Żłobek realizuje zadania określone w ustawie z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3, a w szczególności: 

1) zapewnia dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju, odpowiednie do ich wieku i 

potrzeb; 

 

2) zapewnia dzieciom bezpieczeństwo; 

3) wspomaga indywidualny rozwój każdego dziecka; 

4) realizuje funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne, z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości dziecka, jego zdolności - w tym ruchowych i manualnych; 

5) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzaju niepełnosprawności dziecka, stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów 

prawnych) potrzeb; 

6) zapewnia wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami oraz zaleconą dietą 

pokarmową; 

7) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka; 

8) może organizować na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych odpłatne zajęcia 

dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci; 

 

5. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 4, odbywa się poprzez: 

1) różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, uwzględniające rozwój psychomotoryczny 

dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w szczególności: gry, zabawy,  

zajęcia organizowane metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, 

rytmiczne, dostosowane w przypadku dzieci niepełnosprawnych do rodzaju 

niepełnosprawności; 

2) współpracę z rodzicami/ opiekunami prawnymi, w tym poprzez organizację spotkań, zajęć 

otwartych oraz włączanie rodziców/ opiekunów prawnych  w działalność grupy; 

3) stymulowanie procesów rozwojowych dziecka poprzez wykorzystanie jego własnej 

inicjatywy; 

4) współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc, szczególnie w 

przypadku indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności; 

 

6. W ramach wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka: 

1) pracownicy Żłobka i rodzice/opiekunowie prawni dziecka współdziałają ze sobą w 

sprawach dotyczących dziecka, mają umożliwiony stały i bezpośredni kontakt; 

2) opiekunowie i dyrektor Żłobka przekazują rodzicom/ opiekunom prawnym informacje na 

temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

3) rodzice /opiekunowie prawni dziecka mają prawo do przekazywania opiekunowi i 

dyrektorowi Żłobka wniosków dotyczących sprawowanej opieki i funkcjonowania Żłobka; 

 

7. Żłobek realizuje zadania opiekuńczo- wychowawcze i edukacyjne wobec dziecka w 

godzinach zadeklarowanych przez rodziców /opiekunów prawnych w umowie. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA ORAZ ZASADY DZIAŁANIA ŻŁOBKA 

 

§ 3 

1. Żłobek sprawuje opiekę dzienną nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, od 

poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w regulaminie organizacyjnym Żłobka. 

2. W Żłobku prowadzone są sprawy związane w szczególności z: 

a. zapewnieniem prawidłowych warunków funkcjonowania Żłobka, w tym bezpiecznych i 

 

higienicznych warunków opieki, edukacji i wychowania; 

b. zapewnieniem obsługi administracyjnej, prawnej, technicznej, finansowej, księgowej i 

kadrowej; 

c. zapewnieniem odpowiedniego stanu pomieszczeń, w których Żłobek prowadzi działalność, 

w tym przeprowadzaniem ich okresowych remontów i konserwacji; 

d. wyposażeniem Żłobka w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do wykonywania zadań 

statutowych; 

 

§ 4 

1. Dyrektorka Żłobka kieruje działalnością Żłobka i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektorka Żłobka jest uprawniona do udzielania dalszych pełnomocnictw podległym 

pracownikom, w zakresie niewykraczającym poza umocowania, udzielone Dyrektorce Żłobka 

przez Prezydenta oraz z uwzględnieniem stosownych zapisów § 5 ust. 2, dotyczących 

konieczności uzyskania kontrasygnaty dla czynności powodujących zobowiązania finansowe. 

3. Dyrektorka Żłobka wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy pracowników 

Żłobka. 

 

§ 5 

1. Dyrektorka Żłobka odpowiada w szczególności za: 

a) realizację zadań statutowych Żłobka; 

b) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Żłobka; 

c) ustalanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej Żłobka; 

d) ustalanie zasad i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów, w tym finansowo -

księgowych; 

e) ustalenie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków; 

 

ROZDZIAŁ IV 

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA 

 

§ 6 

1. Warunki przyjmowania dzieci biorących udział w konkursie organizowanym przez Gminę 

Wrocław.  

Przyjmowane są dzieci z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci z 

orzeczoną niepełnosprawnością. 
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a. Przyjęciu podlegają dzieci spełniające warunki ustalone przez Gminę Wrocław.  

b. Rekrutacja na miejsca komercyjne w Żłobku trwa 7 dni i jest ogłaszana na stronie 

internetowej. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka na miejsce komercyjne jest 

wypełnienie wewnętrznego wniosku wydawanego przez placówkę. Kolejnym etapem 

rekrutacji jest indywidualna rozmowa rodziców z dyrektorką. Po rozpatrzeniu wniosków i 

przeprowadzeniu rozmów zostaje podjęta decyzja co do przyjęć, która jest ogłaszana na 

stronie internetowej placówki. 

2.  Warunki przyjmowania dzieci nie biorących udziału w konkursie organizowanym przez 

Gminę Wrocław.  

a. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń. 

b. Do Żłobka są przyjmowane dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. 

3.  Warunki przyjmowania dodatkowego dziecka. 

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, dyrektorka Żłobka może przyjąć na miejsce 

tego dziecka - w czasie jego nieobecności, inne dziecko. W czasie pobytu w Żłobku, przyjęte 

dodatkowo dziecko  może uczestniczyć we wszystkich zajęciach w nim prowadzonych. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY DOTYCZĄCE OPŁAT WNOSZONYCH PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH 

 

&7 

 Żłobek pobiera opłatę za opiekę nad dzieckiem przebywającym w Żłobku.  

1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku ustala co roku Dyrektorka Żłobka. 

2. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona jest przez rodziców/ opiekunów prawnych za 

dany miesiąc z góry, do 10 dnia danego miesiąca, na rachunek bankowy Żłobka. 

3.Opłata za catering jest ponoszona i pobierana automatycznie przez system Masterszefa w 

momencie zakończenia składania zamówienia przez Rodziców.  

Koszt cateringu wynikać będzie z ilości zamówionych posiłków. Opłata za wyżywienie 

wnoszona jest przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

4. Rodzice / opiekunowie prawni wnoszą również opłatę za zajęcia dodatkowe, które 

odbywają się w Żłobku, po ówczesnym wyrażeniu zgody na udział w zajęciach przez swoje 

dziecko.  

 

ROZDZIAŁ VI 

ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT W PRZYPADKU 

NIEOBECNOŚCI DZIECKA W ŻŁOBKU 

 

§ 8 

1. Opłata, o której mowa w § 7  punkt 2 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności 

dziecka w Żłobku. 

2. Opłata, o której mowa w § 7punkt  3,  podlega zwrotowi lecz zasady zwrotu i 

wykorzystania nadpłaty są ustalane z firmą cateringową obsługującą Żłobek. 
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3. Opłata o której mowa w & 7 punkt 4, nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności 

dziecka. Kwota za zajęcia dodatkowe zostaje zwrócona rodzicom/ opiekunom prawnym w 

przypadku w którym to Żłobek przyczyni się do niemożności odbycia się zajęć poprzez brak 

współpracy ze specjalistą prowadzącym dane zajęcia przez okres dłuższy niż miesiąc. 

Zajęcia które nie mogły się odbyć w danym miesiącu np. z przyczyn losowych, zostaną 

przeniesione na kolejny miesiąc. 

3.W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w powyżej 60% z 

zadeklarowanych dni opieki, w ciągu 2 następujących po sobie miesięcy, Żłobek może 

rozwiązać umowę o opiekę bez wypowiedzenia, z 3 dniowym uprzedzeniem. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

KONTROLA I NADZÓR 

 

§ 8 

1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Wrocławia oraz Państwowa Inspekcja 

Sanitarna. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) warunki i jakość świadczonej opieki; 

2) warunki w jakich następuje wydawanie i przechowywanie żywności; 

 
 


