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UCHWAŁA NR XXXVII/435/2022
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/326/2021 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Chotomowie i nadania mu statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz.1372 ze zm.1)), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.2)) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.3)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Statut Gminnego Żłobka w Chotomowie stanowiący Załącznik do Uchwały nr XXVII/326/2021 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Chotomowie i nadania mu
statutu (Dz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 3197) otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński

1) Zmianę

opunblikowano w Dz.U. z 2021 r., poz.1834.
opublikowano w Dz.U z 2021 r., poz.1236, 1535, 1927, 1981, 2054 i 2270.
3) Zmiany opublikowano w Dz.U. z 2021 r., poz.952 i 2270.
2) Zamiany
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/435/2022
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 lutego 2022 r.
Statut Gminnego Żłobka w Chotomowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Żłobek w Chotomowie zwany dalej Żłobkiem jest jednostką budżetową Gminy Jabłonna
i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75), zwanej
dalej Ustawą;
2) niniejszego statutu;
3) innych przepisów szczególnych.
§ 2. 1. Siedziba Gminnego Żłobka w Chotomowie mieści się w Chotomowie przy ul. Generała Lucjana
Żeligowskiego 27.
2. Nazwa Żłobka brzmi "Gminny Żłobek w Chotomowie” i używa się jej w pełnym brzmieniu.
3. Żłobek używa podłużnej pieczęci o treści: Gminny Żłobek w Chotomowie 05-123 Chotomów, ul.
Żeligowskiego 27, NIP 5361956478, Regon 389769176.
4. Obszar działania Żłobka obejmuje Gminę Jabłonna.
5. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez
Dyrektora w drodze zarządzenia.
6. Żłobek jest otwarty we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy. Godziny pracy Żłobka określa Regulamin Organizacyjny.
§ 3. 1. Żłobek obejmuje opieką dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia.
2. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy
3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym
– 4 rok życia.
§ 4. 1. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego
dziecka.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica
dziecka, wydłużony za dodatkowa opłatą naliczaną zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Jabłonna.
Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka
§ 5. Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna, w tym wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych lub ze
specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
§ 6. 1. Zadaniem Żłobka jest:
1) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;
2) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka,
uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny;
3) wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie
dzieci zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju;
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4) tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy
z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka;
5) wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych lub ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności z wykorzystaniem wrodzonego potencjału i możliwości
rozwojowych i przygotowywanie, w miarę ich możliwości do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
2. W realizacji zadań określonych w ust. 1, Żłobek współpracuje z rodzicami.
3. Zadania powyższe Żłobek realizuje poprzez:
1) stosowanie różnorodnych metod, form pracy z dziećmi uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w przypadku dzieci niepełnosprawnych
dostosowanej do rodzaju niepełnosprawności;
2) prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających indywidualne
możliwości dziecka;
3) stymulowanie procesów rozwojowych dziecka poprzez wykorzystanie jego inicjatywy;
4) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;
5) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;
6) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dziecka;
7) troskę o rozwój umysłowy dziecka;
8) zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
9) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w żłobku wyżywienia dostosowanego do wieku i diety dzieci
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie;
10) wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką pielęgniarską, udzielanie pomocy w nagłym
zachorowaniu;
11) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad przez specjalistów w zakresie opieki nad dzieckiem oraz
wspierania w wychowaniu i edukacji dziecka.
4. Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:
1) dobrem dziecka;
2) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych;
3) koniecznością wspierania rozwoju dziecka.
Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci
§ 7.
1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jabłonna.
2. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie Wniosku zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych
dziecka.
3. Zapisy dzieci do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
4. O kolejności przyjęcia dziecka decyduje data zgłoszenia z uwzględnieniem pierwszeństwa w przyjęciu
dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych.
5. Dyrektor Żłobka może przyjąć w miejsce tymczasowo nieobecnego dziecka inne oczekujące dziecko na
podstawie umowy zawartej z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
6. Szczegółowe zasady i warunki przyjmowania dzieci do Żłobka określone są przez Dyrektora w drodze
zarządzenia.
7. W terminie do 15 maja każdego roku Dyrektor podaje do wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty
listę dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku.
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Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
§ 8.
1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna, obejmuje koszty wyżywienia i pobytu dziecka.
2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalna stawka żywieniowa ustalane są na podstawie
odrębnej uchwały Rady Gminy Jabłonna.
3. Dzienną stawkę żywieniową określa Dyrektor w drodze zarządzenia do 31 sierpnia każdego roku.
4. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku wnosi się za każdy miesiąc kalendarzowy z góry, do
dnia 15 tego miesiąca, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.
5. Miesięczna opłata za koszty wyżywienia dziecka podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka
w Żłobku, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności skutecznie zgłoszonej do godziny 7.30 rano tego dnia.
6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
1) zawieszenia zajęć w grupie żłobkowej lub całym żłobku wynikającego z odrębnych przepisów,
2) długotrwałej, trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni nieobecności dziecka w żłobku z powodów
medycznych,
Dyrektor Żłobka, po uzyskaniu zgody Wójta, może zwolnić z opłaty za pobyt w proporcjonalnej do liczby
dni nieobecności dziecka w miesiącu, którego dotyczyła nieobecność. Zwolnienie następuje na wniosek
rodziców lub opiekunów prawnych (dalej: rodziców) złożony w trybie ustalonym przez Dyrektora Żłobka.
7. W okresie przerwy, o której mowa w § 2 pkt. 5 obowiązuje zwolnienie z opłat.
Rozdział 5.
Organy Żłobka
§ 9. 1. Żłobkiem zarządza Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Wójta Gminy Jabłonna.
2. Do obowiązków Dyrektora Żłobka w szczególności należy:
1) kierowanie działalnością Żłobka i wykonywanie zadań statutowych;
2) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz;
3) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Żłobka;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci;
5) prawidłowe gospodarowanie mieniem.
3. Czynności z zakresu prawa pracy dotyczące Dyrektora dokonuje Wójt Gminy Jabłonna.
4. Wynagrodzenie i nagrody dla Dyrektora ustala Wójt Gminy Jabłonna.
5. W czasie nieobecności Dyrektora Żłobkiem kieruje pracownik upoważniony pisemnie przez Dyrektora.
6. Organizację wewnętrzną Żłobka określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora
w drodze zarządzenia.
7. Organizację pracy żłobka w trakcie roku określa Projekt Organizacyjny zatwierdzany przez Wójta
Gminy Jabłonna.
8. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrektor ustala szczegółowe zakresy czynności
pracowników żłobka.
9. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Żłobka określają odrębne przepisy.
Rozdział 6.
Rodzice
§ 10.
1. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców/opiekunów
prawnych dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka.
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2. Rada Rodziców wybierana jest na ogólnym zebraniu rodziców.
3. Rada Rodziców działa w oparciu o ustalony przez siebie Regulamin.
4. W celu wspierania działalności statutowej Żłobka Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł na zasadach określonych w ustawie o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3.
§ 11. 1. Rodzice dziecka objętego opieką mają prawo do:
1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;
2) uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;
3) uczestnictwa w zajęciach otwartych placówki;
4) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania żłobka i pracowników Żłobka, w tym Dyrektora
Żłobka.
2. Rodzice dziecka zobowiązani są do:
1) przestrzegania statutu Żłobka:
2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3) przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę,
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
4) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;
5) przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.
3. Rodzice dziecka objętego opieką mają możliwość:
1) inicjowania i organizowania, przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym,
2) korzystania z organizowanych w Żłobku spotkań ze specjalistami zatrudnionymi w Żłobku lub z nim
współpracującymi;
3) udziału w zajęciach z dziećmi prowadzonych w Żłobku, po uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka ich czasu
i miejsca oraz przedmiotu lub zakresu.
Rozdział 7.
Gospodarka finansowa
§ 12. 1. Żłobek jest jednostką budżetową Gminy Jabłonna prowadzoną na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy obejmujący planowane dochody
i wydatki Żłobka.
Rozdział 8.
Nadzór i kontrola
§ 13.
1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Jabłonna.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, sprawowany jest w szczególności w zakresie wynikającym z ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a także dotyczy realizacji zadań statutowych, prawidłowości
gospodarowania mieniem i prowadzenia gospodarki finansowej.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 14. 1. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Jabłonna.
2. Żłobek prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zmian statutu Żłobka dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
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Rozdział 10.
Przepisy przejściowe
§ 15. Prawo do wnioskowania o zwolnienie z opłat, o którym mowa w § 8 ust.6 przysługuje także
rodzicom, których dzieci uczęszczały do Żłobka w okresie od 1 września 2021 roku do dnia wejścia w życie
niniejszego Statutu.

