
 

Zarządzenie Nr 7 /2018 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 

z dnia  31 stycznia 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Maluch” 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach   

  

Na podstawie § 4 pkt. 5 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 

nadanego Uchwałą NR XXXIX/806/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 roku  

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach (z późn. 

zmian), w związku z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku  

do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 157 z późniejszymi zmianami) zarządzam,  

co następuje: 

 

§ 1 

 Ustalam Statut Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Maluch” 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, stanowiący załącznik  

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

 Traci moc Statut Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach wprowadzony Zarządzeniem 

wewnętrznym Nr 24/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach  

z dnia 16 kwietnia 2013 roku. 

§ 3 

 Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Żłobka Zakładowego  

i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

§ 4 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 
Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 stycznia 

2018 roku 

 

 

STATUT 

Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Kielcach 

 

ROZDZIAŁ  I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Żłobek Zakładowy i Samorządowy „Uśmiech Malucha”, zwany dalej „Żłobkiem”, 

jest komórką  organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 

2. Żłobek ma siedzibę w Kielcach, Osiedle Na Stoku 42a. 

 

§ 2. 

Organem założycielskim Żłobka jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Kielcach. 

 

§ 3. 

Żłobek działa na podstawie: 

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późniejszymi zmianami), 

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami), 

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r. 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), 

4. Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach nadanego Uchwałą Nr 

XXXIX/806/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie 

nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach (z 

późniejszymi zmianami), 

5. niniejszego statutu. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji 

 

§ 4. 

1. Do celów i zadań żłobka należy: 

1) dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie oraz rozwój psychomotoryczny dziecka, 

2) zapewnienie opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi, 

odpowiednio do ich potrzeb, 

3) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, 

4) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka,  

5) zapewnienie prawidłowego żywienia zgodnie z obowiązującymi normami 

fizjologicznymi. 



2. Zadania, o których mowa w ust. 1 będą realizowane poprzez prowadzenie zajęć 

zabawowych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka i rozwoju psychomotorycznego. 

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

1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach, 

2) uzyskania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego  

ich dziecka, 

3) wyrażenia opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracy 

pracowników Żłobka, w tym Kierownika. 

 

ROZDZIAŁ III 

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka 

§ 5. 

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci: 

1) zamieszkałe na terenie Miasta Kielce, 

2) obojga rodziców pracujących lub studiujących/uczących się w systemie 

dziennym. 

2. Zapisy do Żłobka prowadzone są na cały okres opieki nad dzieckiem. 

3. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według zbliżonego wieku. 

4. Liczba dzieci w grupie dostosowana jest do obowiązujących przepisów i obsady 

kadrowej Żłobka. 

5. Pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka mają dzieci: 

1) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 

2) zamieszkałe na terenie Miasta Kielce, 

3) zapisane na liście rezerwowej z ubiegłego roku, 

4) obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub studiujących/uczących 

się w systemie dziennym, 

5) zgłaszane do całodziennej opieki, 

6) samotnie wychowywane przez matkę/ojca/opiekuna prawnego, 

7) z rodzin zastępczych, 

8) jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz 

umiarkowanym mających znaczne lub ograniczone możliwości samodzielnego 

poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O 

(choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N 

(choroba neurologiczna), 

9) z rodzin, w których wychowywane są dzieci niepełnosprawne, 

10) z rodzin wielodzietnych, 

11) z rodzin dofinansowanych przez MOPR. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku w przypadku 

nieobecności dziecka 

 

§ 6. 

1. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka 

przebywającego w Żłobku. 



2. Wysokość opłat, o których mowa w ust 1. określa odrębna uchwała Rady Miasta 

w Kielcach. 

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku 

1) nie pobiera się opłaty za pobyt w przypadku nieobecności spowodowanej 

pobytem w sanatorium, szpitalu lub długotrwałą chorobą obejmującą okres 30 

dni kalendarzowych lub jego wielokrotność. 

2) zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności pod 

warunkiem poinformowania Kierownika Żłobka o nieobecności dziecka 

najpóźniej na dwa dni przed planowana nieobecnością. Zwrot opłaty następuje 

w formie odpisu od należności za wyżywienie w następnym miesiącu w formie 

bezgotówkowej.  

 

ROZDZIAŁ V 

Zarządzanie Żłobkiem 

 

§ 7. 

1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Żłobka 

2. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem. 

 

§ 8. 

Kierownika Żłobka zatrudnia i zwalnia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w  Kielcach. 

 

§ 9. 

1. Kierownik Żłobka jest przełożonym pracowników Żłobka. 

2. Do podstawowych zadań i obowiązków Kierownika Żłobka należy 

w szczególności: 

1) określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników 

Żłobka, 

2) opracowanie Regulaminu Organizacyjnego Żłobka oraz innych wymaganych 

prawem regulaminów. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy, 

których mowa w § 3 pkt 1-5 niniejszego Statutu. 

 

§ 11. 

Zmian w Statucie dokonuje się Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Kielcach. 

 


