
STATUT  

NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA CARITAS „MAŁE ANIOŁKI”  

w Kielcach 

 

§ 1 

Informacje ogólne: 

1. Nazwa i miejsce prowadzenia: 

Niepubliczny Żłobek Caritas „Małe Aniołki”, 25-353 Kielce, ul. Wesoła 52/2. 

 

2. Organ założycielski: 

Caritas Diecezji Kieleckiej, 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3. 
 

§ 2 

Status prawny: 

Niepubliczny Żłobek Caritas „Małe Aniołki”  działa na podstawie: 

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

poz. 235). 

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 367). 

3. Ustawy z dnia 24.03.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 - j.t.  ze zm.). 

4. Statutu Caritas Diecezji Kieleckiej. 

5. Statutu Żłobka. 

6. Regulaminu Organizacyjnego Żłobka. 

7. Wpisu do Rejestru prowadzonego przez Prezydenta w Urzędzie Miasta. 

8. Innych przepisów prawa. 

§ 3 

Cele i zadania Żłobka: 

1. Celem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do lat 3,5, 

w uzasadnionych sytuacjach w wieku do lat 4.  

2. Do zadań Żłobka należy w szczególności:  

a) Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych w wymiarze do 10 godzin dziennie. 

b) Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka. 



c) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

rozwój psychomotoryczny, właściwy dla wieku dziecka. 

d) Zapewnienie wyżywienia zgodnego z normami. 

e) Współpraca z rodzicami dziecka. 

f) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka. 

§ 4 

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka: 
 

1. Przyjęcie dziecka do Żłobka poprzedzone jest wywiadem z rodzicem lub prawnym 

opiekunem dotyczącym stanu zdrowia, osobowości dziecka, przyzwyczajeń, żywienia. 

2. Przyjęcie dziecka następuje na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka. 

3. Do Karty Zgłoszenia Dziecka Rodzice załączają aktualne zaświadczenie o braku 

przeciwwskazań lekarskich. 

4. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest umowa cywilno-prawna zwana dalej Umową 

zawarta pomiędzy Rodzicami a Kierownikiem Żłobka. 

5. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne. 
 

§ 5 

Opłaty za pobyt i wyżywienie 
 
1. Cennik za pobyt dziecka w żłobku ustala organ założycielski 

2. Sposób naliczania opłat oraz obowiązujące stawki za opiekę w żłobku i wyżywienie 

zawiera Regulamin Organizacyjny 
 

§ 6 

Organizacja Żłobka  
 

1. Żłobek funkcjonuje przez jedenaście miesięcy w roku kalendarzowym z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy w wymiarze do 10 godzin dziennie. 

2. Żłobek dysponuje 33 miejscami dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. 

3. Rekrutację prowadzi się przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę posiadanych 

wolnych miejsc. 

4. Żłobek działa na zasadzie ogólnej dostępności (jak żłobki publiczne). 

5. Szczegółowy plan organizacji pracy zamieszczony jest w Regulaminie Organizacyjnym. 

6. Zasady odbierania dziecka ze Żłobka: 

a) Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane  

w formularzu zgłoszeniowym, wypełnionym i podpisanym przez 

rodziców/opiekunów dziecka, po okazaniu dowodu tożsamości. 

b) Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia, 

po okazaniu dowodu tożsamości. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie 

osobom pełnoletnim.  



c) Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa (np. stan po spożyciu alkoholu). 

§ 7 

Prawa i obowiązki Rodziców/Opiekunów 
 

1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do: 

a) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie, 

b) uzyskiwani informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, 

c) pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

d) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pediatrą, 

e) uczestniczenia w zebraniach ogólnych grupowych, uroczystościach i imprezach 

okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny, 

f) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka. 

2. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek: 

a) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, 

b) regularnego kontaktowania się z opiekunką w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych, 

c) zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze żłobka do domu, 

d) punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka (wg ustalonego grafiku), 

e) terminowego uiszczania opłat, 

f) niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby 

dziecka. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ogólne, o których mowa w § 2 

Statutu. 

2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
Kielce, 2012-08-27 


