Załącznik do uchwały Nr ..............
Rady Miejskiej w Nysie 
  	 z dnia ..........................	
									


Statut Żłobka Miejskiego nr 2 w Nysie.

Rozdział  1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

	Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

	Żłobku - należy przez to rozumieć Żłobek Miejski nr 2  w Nysie,
	ustawie - należy przez to rozumieć ustawę  z  dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235, zm. Dz.U. Nr 131, poz. 764), 
	Statucie - należy przez to rozumieć Statut Żłobka Miejskiego nr 2  w Nysie,
	Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 w Nysie,
	organie prowadzącym Żłobek - należy przez to rozumieć Gminę Nysa.

	Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

	ustawę z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
	ustawę z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz.235, zm. Dz.U. Nr 131, poz. 764),
	ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2009 r. Nr 15, poz.148 ze zm.),
	niniejszy statut.


Rozdział 2

NAZWA ŻŁOBKA, SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

§ 2

	Żłobek nosi nazwę : Żłobek Miejski nr 2 w Nysie.

Siedzibą Żłobka jest miasto Nysa, ul. Grodkowska 30.
Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Nysa.

§ 3

Żłobek używa pieczątki o treści :

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2 
ul. Grodkowska 30
48-300 NYSA

§ 4

Obszar działania Żłobka obejmuje Gminę Nysa.

§ 5 

	Żłobek działa w formie gminnej jednostki budżetowej.
	Żłobek podlega wpisowi  do Rejestru Żłobków prowadzonego przez Burmistrza Nysy. 


Rozdział 3

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I CZAS PRACY ŻŁOBKA

§ 6

	Przedmiotem działalności Żłobka jest opieka nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.
	Na zasadach określonych w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy, opieką w Żłobku mogą być objęte dzieci do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.


§ 7

Czas pracy Żłobka w ciągu roku dostosowany jest do potrzeb środowiska i uwzględnia dobro dziecka. Dzienny czas pracy żłobka ustalany jest przez dyrektora Żłobka, w oparciu  o opinie rodziców.

Rozdział 4

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 8

Celem Żłobka jest zapewnienie właściwej opieki dzieciom do lat 3 powierzonym opiece Żłobka w czasie pracy ich rodziców i opiekunów oraz wsparcie rodziców i opiekunów         w opiece nad dzieckiem w okresie jego wczesnego rozwoju.
W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

§ 9

Oprócz zadań wymienionych w art. 10 ustawy do zadań Żłobka należy:
	zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa,

zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia,
	współpraca z rodzicami,
	zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej dzieciom zakwalifiko-wanym do grup dyspanseryjnych i dzieciom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem  rodzaju niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb dziecka.

§ 10

Zadania, o których mowa w § 9 będą realizowane poprzez:
	realizację programu adaptacji dzieci w nowym środowisku jakim jest Żłobek,
	wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie oraz kształtowanie procesów uspołecznienia, 
	stworzenie dzieciom odpowiednich warunków lokalowych, z wyposażeniem dosto-sowanym do wieku i potrzeb rozwojowych,
	realizowanie programu dydaktyczno - wychowawczego dla dzieci niepełnospra-wnych dostosowanego do rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności,
	zatrudnianie do opieki nad dziećmi wykwalifikowanej kadry,
	realizowanie programów dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych z uwzględ-nieniem nowoczesnych metod pracy z dziećmi,
	prowadzenie działań promujących zdrowie,
	organizowanie wyżywienia z uwzględnieniem norm żywieniowych, dbanie o jakość, smak i estetykę posiłków z zachowaniem zasad systemu HACCP,
	przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
	współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci,
	prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom,

organizowanie spotkań indywidualnych i grupowych z rodzicami,
	organizowanie zajęć otwartych oraz uroczystości okazjonalnych, zarówno dla rodzi-ców, jak i członków rodziny dziecka.

Rozdział 5

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA 

§ 11
 
Żłobek prowadzi rekrutację przez cały rok kalendarzowy .
	Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zamieszkiwanie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na terenie Gminy Nysa.
	Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do Żłobka mają dzieci:
	których oboje rodzice lub opiekunowie prawni są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym,
	których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka,
	rodziców samotnie wychowujących,
	jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych.

4.   Do wniosku o przyjęcie dziecka załącza się:
	zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców lub opiekunów prawnych,
	w przypadku rodzica niepełnosprawnego zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność, 

w przypadku gdy rodzic jest studentem studiów dziennych zaświadczenie potwierdzające fakt studiowania w systemie dziennym. 
	Wszystkie wnioski o przyjęcie dziecka rejestrowane są w KSIĘDZE OCZEKUJĄCYCH na przyjęcie do Żłobka.
	Lista zweryfikowanych do przyjęcia dzieci podawana jest do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
	Lista, o której mowa w ust. 6, stanowi podstawę do przyjmowania dzieci w kolejności    w niej określonej w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.


Rozdział 6

ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE

§ 12

Opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku ustalane są na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nysie.
	Za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku zwrotowi podlega stawka dzienna za pobyt oraz stawka dzienna za wyżywienie.



Rozdział  7

ORGANIZACJA ŻŁOBKA I STRUKTURA

§ 13

	Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia Burmistrz Nysy.
	Dyrektor Żłobka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Nysy.
	Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Żłobka. W razie nieobecności, Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.


§ 14

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Żłobka określają odrębne przepisy.
	Obsługę finansową, administracyjno-techniczną, gospodarczą i kadrową Żłobka prowa-dzi Gminny Zarząd Oświaty w Nysie.

§ 15

	Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zadania komórek organizacyjnych Żłobka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez dyrektora Żłobka.
	Organizację pracy Żłobka w ciągu roku określa Projekt Organizacyjny zatwierdzany przez Burmistrza Nysy.


§ 16

W Żłobku może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci.
	Działalność Rady Rodziców określa ustalony przez nią regulamin.

Rozdział 8

FORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 17

	Żłobek jest prowadzony w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych         w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
	Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy obejmujący plano-wane dochody i wydatki Żłobka.



