
 

U C H W A Ł A  Nr 226/XIX/2016 

R a d y   M i a s t a  C i e c h a n ó w 

z dnia 28 kwietnia 2016r. 

 

w sprawie: statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie 

 

 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) w związku z art. 8 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 

11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się statut Żłobka Miejskiego w Ciechanowie w brzmieniu załącznika do ni-

niejszej Uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr 123/X/ 2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 

2011 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Ciechanowie. 

§ 3. 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Prezydenta Miasta. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Ciechanów 

 

                                                                                                   Leszek Goździewski 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

W wyniku rozbudowy Żłobka Miejskiego, zwiększyła się liczba miejsc o 21. 

Obecnie placówka dysponuje 42 miejscami. W związku z tym zachodzi potrzeba 

dostosowania statutu do zmienionych warunków organizacyjnych.  

W przedkładanym Statucie Żłobka Miejskiego dokonano również zmian re-

dakcyjnych i porządkujących, których uzupełnienie wynika z opublikowanego 

tekstu jednolitego ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz.157) a poprzedni Statut Żłobka Miejskiego w Ciecha-

nowie uchwalony był Uchwałą Nr 123/X/2011 Rady Miasta Ciechanów w dniu  25 

sierpnia 2011 roku.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do 

Uchwały Nr 226/XIX/2016 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 28 kwietnia  2016r. 

STATUT 

ŻŁOBKA  MIEJSKIEGO 
 
 

Rozdział  I 
Postanowienia  ogólne 

 

§ 1 

1. Żłobek występuje pod nazwą: „Żłobek Miejski w Ciechanowie” i w dalszych zapisach 

zwany będzie „Żłobkiem’’. 

2. Siedziba Żłobka Miejskiego mieści się w Ciechanowie, przy ulicy Batalionów Chłopskich 

4. 

3. Żłobek funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do 

lat 3. 

4. Obszarem działania Żłobka jest teren miasta Ciechanów. 

5. Żłobek – jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Ciechanów, pro-

wadzoną w formie jednostki budżetowej. 

6. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ciecha-

nów. 

7. Żłobek używa pieczęci o następującej treści: 

Żłobek Miejski 06 – 413 Ciechanów  ul. Batalionów Chłopskich 4  tel. 23 6724226 

NIP 566 15 04 266  REGON 130004193. 

 

Rozdział  II 

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji 

 

§ 2 

1. Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój 

fizyczny i psychiczny dziecka właściwy dla jego wieku. 

2. Do zadań Żłobka należy w szczególności: 

1) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, 

2) zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do domowych, 

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej 

przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, 

4) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka, 



5) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku, odpowiedniego do wieku 

dziecka wyżywienia. 

 

§ 3 

Żłobek może realizować zajęcia dodatkowe za odpłatnością uzgodnioną z rodzicami. 

 

Rozdział  III 

Organizacja Żłobka 

 

§ 4 

1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerwy ustalonej z Prezydentem Miasta i 

dyrektorem Miejskiego Przedszkola. 

2. Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6³ᴼ do 16³ᴼ, tj. 10 godzin 

dziennie. 

3. Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. 

4. 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. Żłobek dysponuje 42 miejscami. 

 

§ 5 

1. W Żłobku obowiązuje ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z 

rodzicami uwzględniający potrzeby dzieci oraz oczekiwania ich rodziców. 

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia: 

1) higienę i ochronę zdrowia, 

2) godziny posiłków, 

3) zajęcia i zabawy w Żłobku, w tym spacery, 

4) godziny odpoczynku. 

 

§ 6 

1. Do realizacji celów statutowych Żłobek posiada 2 sale zabaw z wyposażeniem, 2 sypialnie, 

2 łazienki, szatnię i wózkownię. 

2. Żłobek posiada plac zabaw wydzielony z terenu użytkowanego przez Miejskie Przedszkole 

Nr 10. 

3. W Żłobku przy zapewnianiu opieki nad dziećmi można korzystać z pomocy wolontariuszy. 

 

§ 7 

Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) objętego opieką Żłobka, mają prawo do: 

1) uzyskania informacji na temat miesięcznego planu pracy w grupie, 

2) uzyskania pełnej informacji na temat rozwoju psychomotorycznego ich dziecka, 



3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników 

Żłobka, w tym dyrektora Żłobka.  

 

§ 8 

Każde dziecko korzystające ze świadczeń Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane 

przez rodziców (opiekunów prawnych) albo przez upoważnione inne osoby dorosłe gwaran-

tujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu, wymienione we wniosku o przyję-

cie dziecka do Żłobka. 

 

Rozdział IV 

Zasady rekrutacji 

 

§ 9 

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. 

2. Przyjmowanie dzieci do Żłobka, corocznie odbywa się w miesiącu kwietniu. 

3. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie wniosku rodziców/opiekunów 

prawnych/ dziecka. 

4. Do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy 

Miejskiej Ciechanów. 

5. Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Miejskiej Ciechanów, jeżeli Żłobek 

dysponuje wolnymi miejscami. 

6. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż miejsc, pierwszeństwo w przyjęciu 

dziecka do Żłobka mają – według poniżej ustalonej kolejności: 

1) dzieci już uczęszczające do żłobka oraz ich rodzeństwo, 

2) dzieci obojga pracujących rodziców, 

3) dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, 

4) dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, 

5) dzieci z rodzin zastępczych, 

6) dzieci z rodzin wielodzietnych, 

7) dzieci oczekujące na miejsce w Żłobku z listy oczekujących według kolejności zgłosze-

nia. 

7. W terminie do dnia 10 maja każdego roku dyrektor podaje do wiadomości, na tablicy 

ogłoszeń listę dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku oraz listę dzieci 

oczekujących na przyjęcie: 

1) w terminie do 20 maja każdego roku, rodzice dzieci nieprzyjętych do Żłobka, 

mają prawo do złożenia odwołania od decyzji dyrektora, 

2) w terminie 7 dni od złożenia odwołania, dyrektor Żłobka przekazuje rodzicom 

decyzję w sprawie odwołania. 

8. Rodzice, których dzieci zostały przyjęte do Żłobka, w dniach od 1 do 25 czerwca każ-

dego roku podpisują umowę o świadczenie usług. 



9. Odmowa podpisania umowy traktowana jest jako rezygnacja z korzystania z usług 

Żłobka. 

10. Dzieci nie przyjęte do Żłobka z powodu braku wolnych miejsc, umieszczane są na liście oczeku-

jących i przyjmowane w miarę zwalniania miejsc. W takim przypadku Dyrektor Żłobka zawia-

damia kolejną osobę z listy oczekujących do danej grupy wiekowej o możliwości przyjęcia 

dziecka i uzgadnia dokładny termin jego przyjęcia. 

11. W ciągu roku, dzieci mogą być przyjmowane w miarę wolnych miejsc. 

 

Rozdział V 

Zarządzanie Żłobkiem 

 

§10 

1. Żłobkiem zarządza dyrektor Żłobka. Reprezentuje go na zewnątrz w oparciu o udzie-

lone mu przez Prezydenta Miasta Ciechanów pisemne pełnomocnictwo. 

2. Organizację wewnętrzną Żłobka określa Regulamin Organizacyjny, który ustala dyrek-

tor Żłobka. 

3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka. 

4. Czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora dokonuje Prezydent Miasta Cie-

chanów. 

5. Wynagrodzenie i nagrody dla dyrektora ustala Prezydent Miasta Ciechanów. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa Żłobka 

 

§ 11 

Żłobek jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Ciechanów, prowadzi gospodarkę finan-

sową i materiałową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa dla jedno-

stek budżetowych. 

 

§ 12 

Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody 

i rozchody w dziale 853 rozdział 85305. 

 

§ 13 

Plan finansowy Żłobka podlega zatwierdzeniu przez podmiot, który utworzył Żłobek – Gminę 

Miejską Ciechanów. 

 

Rozdział VII 

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie  

 

§ 14 



1. Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku ustala Rada Miasta Ciechanów. 

2. Opłaty pobierane są z góry do 15-go dnia każdego miesiąca. 

3. Rodzice /opiekunowie prawni/ nie wnoszą opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w 

przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej co najmniej trzy kolejne 

dni robocze 

4. Zwolnienie z opłaty, o którym mowa w ust. 3 następuje po powiadomieniu rodzi-

ców/opiekunów prawnych/ o nieobecności dziecka nie później niż pierwszego dnia nie-

obecności. 

5. Zwrot opłaty za wyżywienie następuje w formie odpisu z należności za wyżywienie na-

stępnym miesiącu rozliczeniowym. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Ciechanów. 

 

§ 16 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

§ 17 

Żłobek prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami. 


