
UCHWAŁA ZARZĄDU 

Spółki Instytut Postępowania Twórczego   

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi  

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

 

w sprawie ustalenia statutu Niepublicznego Żłobka „Tęczowy Świat Dziecka” 

  

 

Na podstawie art. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) Zarząd Instytutu Postępowania Twórczego  spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się Statut Niepublicznego Żłobka „Tęczowy Świat Dziecka”, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała jest kierowana do dyrektora placówki, o której stanowi § 1 uchwały i jemu 

powierza się jej wykonanie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 

 

 

ZAŁĄCZNIK   

STATUT 

Niepublicznego Żłobka „Tęczowy Świat Dziecka” 
 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 
§ 1. 

Niepubliczny Żłobek „Tęczowy Świat Dziecka”, zwany dalej "Żłobkiem" jest jednostką 

Spółki Instytut Postępowania Twórczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Łodzi, a Spółka jest jej Organem Prowadzącym. 

 

§ 2. 

Siedziba Żłobka znajduje się w Łodzi, przy Sterlinga 26. 

 

§ 3. 

Żłobek działa na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 

poz. 235 ze zm.), 

b) wydanych na jej podstawie rozporządzeń, 

c) niniejszego statutu, 

d) regulaminu organizacyjny, 

e) innych dokumentów, w szczególności pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Rozdział II  

Cele i zadania Żłobka 
§ 4. 

1. Opieka w Żłobku może być sprawowana nad dziećmi zdrowymi w wieku od ukończenia 

20 tygodnia życia. 



2. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym 

dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie 

dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia. 

 

§ 5. 

Podstawowe cele Żłobka są następujące: 

1) nadrzędnym celem jest dobro dziecka, 

2) istotą jest wspieranie rodziny w wychowaniu małego dziecka, 

3) żłobek jest pierwszym krokiem w edukacji małego dziecka. 

 

§ 6. 

Podstawowe zadania Żłobka to: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych, zgodnie z jego potrzebami, 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, 

3) czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem i rozwojem 

powierzonych dzieci, 

4) organizowanie odpoczynku dziennego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

dziecka, 

5) wspieranie rozwoju małego dziecka, pobudzanie jego aktywności tworząc otoczenie w 

którym ma sposobność gromadzenia wiedzy, rozwijania swoich umiejętności w 

sytuacjach przygotowanych z myślą o nim, 

6) budowanie relacji z innymi dziećmi i dorosłymi, 

7) nawiązywanie współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka poprzez: - 

wymianę informacji o rozwoju i zachowaniu dziecka w różnych sytuacjach, - 

współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w rozwiązywaniu problemów i 

metod pracy z dzieckiem, 

8) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci zgodnie z obowiązującymi 

normami żywienia. 

 

Rozdział III  

Organizacja i zarządzanie Żłobkiem 
§ 7. 

1. Żłobkiem kieruje Dyrektor. Dyrektor może reprezentować Żłobek jedynie jako 

pełnomocnik, okazując się stosownym pełnomocnictwem wydanym na podstawie 

obowiązujących reguł prawa. 

2. Dyrektora Żłobka powołuje i odwołuje Organ Prowadzący. 

3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Żłobka i ponosi za 

nie odpowiedzialność. 

4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Żłobku. 

5. Dyrektor sprawuje bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych Żłobka z 

zastrzeżeniem czynności należących do Organu Prowadzącego. 

6. Do realizacji zadań statutowych Żłobka Dyrektor jest uprawniony do podejmowania 

decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

 

§ 8. 

1. Organizację wewnętrzną Żłobka określa Regulamin Organizacyjny, opracowany przez 

Dyrektora Żłobka i zatwierdzony przez Organ Prowadzący. 



2. Za realizacje postanowień Regulaminu Organizacyjnego odpowiada Dyrektor Żłobka. 

 

Rozdział IV  

Warunki przyjmowania dzieci i zasady ustalania opłat 
§ 9. 

1. Żłobek przyjmuje dzieci rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych w Łodzi. 

2. Przyjęcia odbywają się w trakcie całego roku, w miarę posiadanych wolnych miejsc, na 

podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest 

złożenie "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" oraz zawarcie umowy o świadczenie 

usług. 

3. Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług przez jedną ze stron jest 

równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków Żłobka. 

4. Podstawą odmowy udzielania usług opiekuńczych lub odmowy ich kontynuowania jest 

obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególności w sytuacji: 

a) ograniczonej liczby miejsc w Żłobku, 

b) zagrożenia epidemiologicznego, 

c) możliwości narażenia na uszczerbek zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych, 

d) wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług, w tym z powodu  

uchylania się od ponoszenia opłat przez osoby zobowiązane, 

 

§ 10. 

1. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Żłobku. 

2. Wysokość opłat wskazanych w ust. 1 ustala Organ Prowadzący w drodze uchwały. 

Wysokość opłat wskazanych w ust. 1 jest również wskazana w umowie o świadczenie 

usług. 

3. Organ Prowadzący może określić w drodze uchwały, warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. 

 

Rozdział V  

Gospodarka finansowa Żłobka 
§ 11. 

1. Żłobek jest jednostką Organu Prowadzącego, prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach prawa. 

2. Żłobek gospodaruje przydzielonymi środkami finansowymi, kierując się efektywnością 

ich wykorzystania. 

3. Źródłem finansowania Żłobka oprócz środków pochodzących od Organu Prowadzącego 

są: 

a) wpłaty rodziców i opiekunów, 

b) darowizny, 

c) inne prawem dopuszczalne źródła. 

4. Żłobek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

5. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Mienie Żłobka stanowi własność Organu Prowadzącego. 

 

Rozdział VI  

Postanowienia końcowe 

§ 12. 
1. Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu ponosi Dyrektor Żłobka. 

2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

3. Żłobek używa pieczątki podłużnej z nazwą i adresem siedziby w pełnym brzmieniu.  


