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          Załącznik  

do uchwały Nr XXII/155/2016 

Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 27 października 2016 r. 

 

 

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE 
 

 

Dział 1. 

 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1. Żłobek Miejski Nr 1 w Łańcucie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta 

Łańcut prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej i działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2016.157), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885) 

3) niniejszego statutu, 

4) innych powszechnie obowiązujących przepisów. 

 

 

§ 2. Siedziba Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łańcucie, zwanego dalej "Żłobkiem" mieści się 

w Łańcucie przy ul. Sienkiewicza 5B. 

 

 

§ 3. Obszarem działania Żłobka jest teren miasta Łańcuta. 

 

 

§ 4. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Miasta Łańcuta. Nadzór ten 

obejmuje w szczególności:  

1) warunki i jakość świadczonych usług,  

2) realizację zadań statutowych,  

3) prawidłowość gospodarowania mieniem i gospodarkę finansową. 

 

 

§ 5. 1. Organizację wewnętrzną i szczegółowe zadania Żłobka określa Regulamin 

Organizacyjny Żłobka nadawany przez Dyrektora. 

 

 

Dział 2. 

 

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji 
 

 

§ 6. 1. Podstawowym  celem  Żłobka  jest  zapewnienie dzieciom opieki w warunkach 

umożliwiających ich rozwój fizyczny i psychiczny właściwy dla ich wieku. 

 2. Podstawowym zadaniem Żłobka jest udzielanie świadczeń opiekuńczych dzieciom 

poprzez: 
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1) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej, 

2) zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego, 

stosownie do ich wieku i potrzeb, 

3) zapewnienie jak najlepszych warunków wypoczynku i zabawy z elementami edukacji, 

uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka i jego indywidualne potrzeby,  

a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności, 

4) zapewnienie bezpieczeństwa oraz dbanie o ich zdrowie, 

5) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka, 

6) współdziałanie z rodzicami, 

3. Żłobek może zapewniać opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi o lekkiej 

niepełnosprawności ruchowej lub intelektualnej, o ile posiada możliwości, aby zapewnić 

dzieciom szczególną opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia. O przyjęciu dziecka 

niepełnosprawnego decyduje dyrektor biorąc pod uwagę możliwości zapewnienia właściwej 

opieki temu dziecku oraz pozostałym dzieciom. 

4. Podczas realizacji powyższych zadań Żłobek uwzględnia wspomaganie indywidualne 

rozwoju dziecka, wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego – rodzaj niepełnosprawności, poprzez: 

1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej 

interwencji specjalistycznej, 

2) udzielaniu rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju, 

3) uwzględnianiu wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań 

opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku. 

 

 

Dział 3. 

 

Warunki przyjmowania dzieci do żłobka 
 

§ 7. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Łańcuta. 

2. Rekrutacja do Żłobka odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący  

w porozumieniu z dyrektorem Żłobka. 

3. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie pisemnego wniosku rodziców. 

4. Przyjęcia dzieci do Żłobka dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora Żłobka, a w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych będzie mniejsza od ilości 

miejsc, dyrektor może odstąpić od jej powoływania. 

5. W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci: 

1) rodziców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

2) mające rodzeństwo w Żłobku, 

3) z rodzin zastępczych, 

4) rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym, 

5) rodzica samotnie wychowującego dziecko. 

6.  Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje rodzicom prawo odwołania w 

terminie 14 dni od jej otrzymania do dyrektora Żłobka. 

7. W kolejnych latach rodzice potwierdzają wolę dalszego kontynuowania z usług 

Żłobka we wskazanym terminie rekrutacji. 
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Dział 4. 

 

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku  
 

§ 8. 1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna. 

2. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku ustalana jest w odrębnej uchwale. 

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, opłata za pobyt nie podlega 

zwrotowi. 

4. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w wysokości iloczynu dziennej stawki 

żywieniowej i liczby dni nieobecności dziecka. 

 

 

Dział 5. 

 

Organizacja Żłobka 
 

 

§ 9. 1. Działalnością Żłobka kieruje dyrektor. 

2. Dyrektor Żłobka jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Łańcuta, 

który jest jego zwierzchnikiem służbowym. 

3. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz. 

4. Dyrektor pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników Żłobka. 

5. Dyrektor zapewnia bezpieczeństwo i opiekę wychowawczo-edukacyjną dla dzieci. 

6. Dyrektor zatwierdza roczny plan finansowy i odpowiada za gospodarkę finansową. 

 

 

§ 10. 1. W Żłobku zatrudnia się pracowników na stanowiskach: 

1) urzędniczych, 

2) pomocniczych i obsługi. 

 

 

§ 11. Dyrektor Żłobka w trybie zarządzenia wprowadza w życie Regulamin 

Organizacyjny, Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagradzania Pracowników, które 

opiniuje Burmistrz Miasta Łańcuta. 

 

 

§ 12. Żłobek świadczy usługi od poniedziałku do piątku prze cały rok kalendarzowy. 

 

Dział 6. 

 

Gospodarka finansowa żłobka 
 

 

§ 13. Żłobek jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Łańcut prowadzi gospodarkę 

finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie  

o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości. 
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§ 14. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu 

finansowego jednostki budżetowej. 

Dział 7. 

 

Postanowienia końcowe 
 

 

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy. 

 

 

§ 16. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo przygotował: Grzegorz Paczocha - Kierownik 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 

tel. +48 17 249 04 13 

e.mail: edukacja@um-lancut.pl 



5 
 

 


