
UCHWAŁA NR XLVI/3/2018
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Skierniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 4, art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157, z 2017 r. poz. 60, poz. 1428) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Nadać Żłobkowi Miejskiemu w Skierniewicach statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/165/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 października 2015 r. 
w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Skierniewicach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. 
poz. 4599) zmieniona uchwałą Nr XXVI/100/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23 czerwca 2016 r. 
(Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3056).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lutego 2018 r.

Poz. 656



Załącznik do Uchwały Nr XLVI/3/2018
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 18 stycznia 2018 r.

Statut Żłobka Miejskiego w Skierniewicach

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Żłobek Miejski w Skierniewicach otrzymuje nazwę Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi 
ISKIERKA w Skierniewicach.

2. Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach, zwany dalej Żłobkiem, 
działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157, z 2017 r. 
poz.60 i poz. 1428);

2) niniejszego Statutu;

3) innych właściwych przepisów prawa.

§ 2. 1. Organem założycielskim Żłobka jest Miasto Skierniewice.

2. Siedziba Żłobka mieści się w Skierniewicach przy ulicy Rawskiej 58.

3. Żłobek stanowi jednostkę organizacyjną Miasta Skierniewice.

4. Obszarem działania Żłobka jest Miasto Skierniewice.

5. Żłobek działa na zasadzie powszechnej dostępności przez cały rok.

6. W wyjątkowych sytuacjach Żłobek może być zamknięty na czas trwania przeszkody uniemożliwiającej 
jego funkcjonowanie.

Rozdział 2
Cele i zadania Żłobka

§ 3. 1. Podstawowym celem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 
20 tygodnia życia 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.

2. Do zadań Żłobka należy w szczególności:

1) pomoc w opiece nad dzieckiem;

2) spełnianie funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej;

3) zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci poprzez właściwą organizację pracy opiekuńczo-
wychowawczej;

4) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

5) szerzenie idei integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi;

6) współdziałanie z rodziną w celu wychowania dziecka w najbliższym kręgu środowiskowym, jednocześnie 
rozszerzając kontakty z otoczeniem;

7) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

8) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć 
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3. Zadania Żłobka określone w § 3 ust. 2 w przypadku dzieci niepełnosprawnych realizowane są ze 
szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb oraz rodzaju niepełnosprawności.
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Rozdział 3
Warunki przyjmowania dzieci i zasady ustalania opłat

§ 4. 1. Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Skierniewice.

2. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie wniosku rodzica o przyjęcie dziecka w terminie 
rekrutacji podstawowej.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności.

4. Dyrektor żłobka może przyjąć dziecko poza naborem jeżeli  zakładana nieobecność  dziecka zapisanego 
do żłobka nie jest krótsza niż 3 miesiące. Odbywa się to na podstawie umowy pisemnej zawartej między 
dyrektorem żłobka a rodzicami/ opiekunami  dziecka.

§ 5. 1. Rekrutacja podstawowa do Żłobka odbywa się w terminie 01.03-31.03 każdego roku 
kalendarzowego.

2. Wyniki rekrutacji Dyrektor Żłobka przedstawia nie później niż do 30.04.

3. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest przez cały rok.

4. Dzieci przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w placówce.

§ 6. 1. Korzystanie z usług Żłobka wiąże się z odpłatnością obejmującą:

1) miesięczną opłatę za pobyt;

2) opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową);

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

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłata za pobyt podlega zwrotowi zgodnie z zasadą: 1% za 
każdy dzień nieobecności, jednak nie więcej niż 10% całkowitej kwoty o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, zaś 
opłata za wyżywienie podlega zwrotowi zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez liczbę 
dni nieobecności dziecka, począwszy od pierwszego dnia nieobecności.

3. Opłaty wnoszone przez rodziców z tytułu korzystania ze Żłobka są wnoszone na rzecz Miasta 
Skierniewice.

4. Wysokość opłat wskazanych w ust. 1 ustala Rada Miasta Skierniewice odrębną uchwałą.

Rozdział 4
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku

§ 7. 1. Rodzice dzieci zapisanych do żłobka mogą brać udział w zajęciach otwartych 2 razy w roku.

2. Rodzice dzieci zapisanych do żłobka mogą brać udział w uroczystościach okolicznościowych oraz 
imprezach plenerowych organizowanych przez żłobek.

3. Rodzice dzieci zapisanych do żłobka mogą brać udział w warsztatach tematycznych z zakresu rozwoju, 
żywienia i wychowania małego dziecka organizowanych na terenie żłobka.

Rozdział 5
Zarządzanie Żłobkiem i struktura organizacyjna

§ 8. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi Dyrektor Żłobka.

2. Prezydent Miasta Skierniewice nawiązuje z Dyrektorem Żłobka stosunek pracy.

3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek 
na zewnątrz.

4. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 3, oraz za:

1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;

2) opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka;

3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;
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4) administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.
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