
 

Załącznik Nr 1 

Do Uchwały Nr XI/103/2011 

Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września 2011 

 

 

STATUT 

ŻŁOBKA „ PUCHATEK” 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

 

Żłobek „Puchatek”, zwany dalej Żłobkiem, działa na podstawie: 

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

45 poz. 235, z późn. zm.) 

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r Nr 157,poz.1240 z 

późn. zm.) 

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r,Nr 142 

poz. 1591 z późn. zm.) 

4. Niniejszego statutu 

 

§ 2  

 

Żłobek prowadzony jest w formie jednostki budżetowej Gminy Miasta Sopotu 

 

§ 3 

 

Siedziba Żłobka mieści się w Sopocie, przy ulicy Armii Krajowej 58 

 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania żłobka 

 

 

§ 4 

 

1. Celem Żłobka jest zorganizowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3 a 

w wyjątkowych przypadkach do lat 4. 

2. Do zadań Żłobka należy w szczególności: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, 

poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, 



3) prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka, 

4) zapewnienie wyżywienia zgodnego z normami fizjologicznymi, 

5) dbanie o bezpieczeństwo dzieci, 

6) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dzieci. 

 3. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej 

 

Rozdział 3 

Warunki przyjmowania dzieci 

 

 

§ 5 

 

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Sopotu. 

2. Podstawa przyjęcia dziecka do Żłobka jest umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Żłobka a 

rodzicami ( opiekunami prawnymi) w wyniku wcześniej złożonego przez rodziców ( 

opiekunów prawnych) wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka 

3. Przy braku wolnych miejsc dziecko wpisywane jest na listę rezerwową. Lista rezerwowa 

wywieszana jest na tablicy ogłoszeń w Żłobku i rozpatrywana w miarę zwalniających się 

miejsc. 

§ 6 

 

Każde dziecko korzystające z usług Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez 

rodziców dziecka ( opiekunów prawnych) lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

 

 

Rozdział 4 

Zasady ustalania opłat 

 

 

§ 7 

 

1. Pobyt dziecka w Żłobku wiąże się z odpłatnością obejmującą: 

1) miesięczną opłatę za pobyt, 

2) dzienną stawkę za wyżywienie, 

3) opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 

godzin dziennie. 

2. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie ustala Rada Miasta Sopotu w drodze uchwały 

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku dzienna stawka żywieniowa podlega 

zwrotowi za każdy dzień nieobecności. Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie przez rodzica ( 

opiekuna prawnego) uzasadnionej przyczyny nieobecności dziecka nie później niż w drugim 

dniu nieobecności. Zwolnienie z opłaty przysługuje za każdy dzień po zgłoszeniu. 

 

 

Rozdział 5 

Zarządzanie Żłobkiem 

 

 

§ 8 



 

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi Dyrektor Żłobka 

2. Dyrektor Żłobka kieruje nim i reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników 

4. W razie nieobecności Dyrektora Żłobka zastępuje go wyznaczona osoba na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa 

5.Dyrektor Żłobka wybierany jest na stanowisko w drodze postępowania konkursowego 

6.Prezydent Miasta Sopotu nawiązuje z Dyrektorem Żłobka umowę o pracę. 

§ 9 

W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców 

(opiekunów prawnych) dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka. 

§ 10 

Szczegółową organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany 

przez Dyrektora Żłobka. 

 

 

Rozdział 6 

Zasady gospodarki finansowej 

 

 

§ 11 

 

1. Żłobek gospodaruje przekazaną w trwały zarząd częścią mienia komunalnego oraz 

przydzielonymi z budżetu Gminy Sopot środkami finansowymi, kierując się efektywnością 

ich wykorzystania, na zasadach określonych w: 

1) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 

157,poz. 1240 z późn. zm.) 

2) ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

( Dz.U. nr 45, poz. 235 z późn. zm. ) 

3) Żłobek prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 

roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2009r Nr 152,poz. 1223 z późń. zm.. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 12 

 

Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta Sopotu na podstawie planu nadzoru 

przyjętego przez Radę Miasta Sopotu. 

 

§ 13 

 

Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miasta Sopotu 


