
STATUT
Niepublicznego Żłobka “Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy

w Krakowie

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niepubliczny żłobek nosi nazwę: „Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy”.
2. Siedziba niepublicznego żłobka: Kraków ul.Grzegórzecka 76b/96 31-559
3. Niepubliczny żłobek używa pieczęci w następującym brzmieniu: 

Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy
4. Dyrektorem żłobka jest Barbara Kulaç.

2. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA ŻŁOBKA

§ 2

1. Niepubliczny żłobek  działa na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań 
lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych z dnia 25 
marca 2011 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 367).

3. Niepubliczny żłobek jest to jednoosobowa działalność gospodarcza działająca na 
podstawie wpisu do rejestrów żłobków i klubów dziecięcych od numerem 
7330.2.25.2016.

§ 3
1. Organem sprawującym nadzór na placówką jest Prezydent Miasta Krakowa.

§ 4



1. Żłobek jest placówką niepubliczną, działającą w ramach obowiązującego 
regulaminu i statutu.

3. CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

§ 5
1. Celem żłobka jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w warunkach bytowych 

zbliżonych do środowiska domowego, oraz zapewnienie dziecku odpowiedniej 
opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
dziecka. 

2. Cele i zadania żłobka realizowane są poprzez:
- sprawowanie opieki nad dziećmi w bezpiecznej i miłej atmosferze oraz 

stworzenie warunków do optymalnego rozwoju podopiecznych,
- wspomaganie dzieci w ich indywidualnym rozwoju intelektualnym, 

emocjonalnym oraz sprawności manualnych niezbędnych w codziennych 
sytuacjach i dalszej edukacji,

- ukierunkowanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-
kulturowymi przyrodniczym,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych 
uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy dla jego rozwoju,

- prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi z 
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

- wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych poprzez rozwijanie 
umiejętności wypowiadania się w formie muzycznej, plastycznej.

§ 6
1. Podstawowe formy dydaktyczno – wychowawcze realizowane w żłobku:

- zajęcia zorganizowane,
- gry i zabawy,
- spontaniczna działalność dzieci,
- zajęcia indywidualne,
- twórczość artystyczna,
- czynności samoobsługowe,
- zajęcia dodatkowe (językowe, artystyczne, logopedyczne itp).

4. BEZPIECZEŃSTWO W ŻŁOBKU

§ 7
1. W żłobku zajęcia prowadzone są dla małej grupy dzieci ( do 21 osób) pod opieką 

trzech nauczycieli.
2. W żłobku może zostać zatrudniona pomoc, która współdziała z nauczycielem w 

zakresie opieki nad dziećmi.



3. Niepubliczny żłobek zapewnia bezpieczeństwo dziecku podczas jego pobytu na 
terenie placówki.

§ 8
1. Dziecko musi być przyprowadzane do żłobka przez rodziców bądź opiekunów 

prawnych lub też przez osobę przez nich upoważnioną pisemną zgodą – osoba 
musi zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przedstawia umowa 
zawierana z rodzicami oraz regulamin żłobka.

§ 9
1. Niepubliczny żłobek  ubezpiecza podopiecznych od następstw nieszczęśliwych 

wypadków zbierając dodatkowo raz w roku, cena ubezpieczenia wliczona jest do 
wpisowego opłacanego raz do roku.

2. Niepubliczny żłobek  zabrania się podawania farmaceutyków oraz stosowania 
jakichkolwiek zabiegów lekarskich za wyjątkiem sytuacji nagłych bezpośrednio 
ratujących życie dziecka.

3. W sytuacji pogorszenia się stanu dziecka, rodzice zostają natychmiast 
poinformowani przez nauczyciela zobowiązani do natychmiastowego odbioru 
dziecka ze żłobka.

4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym 
poinformowaniem rodziców.

5. Żłobek ma prawo żądać od rodziców zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, 
iż dziecko jest zdrowe, może uczęszczać do żłobka i nie zaraża po dłuższej 
chorobie lub w razie, gdy dziecko ma wyraźne oznaki pogorszenia stanu zdrowia 
takie jak uporczywy katar, gorączka, kaszel, wysypka,  biegunka itp.

5. ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 10
1. Niepubliczny żłobek funkcjonuje cały rok za wyjątkiem sobót i niedziel oraz w dni 

ustalonych przez Dyrektora placówki wcześniej informując rodziców.
2. Niepubliczny żłobek  czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:00 do 17:30. 
3. Niepubliczny żłobek  przyjmuje dzieci w wieku 1 – 3 lat,  dzieci z rodzin 

wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dzieci 
rodzin międzynarodowych mają pierwszeństwo w zapisach.

4. Żłobek nie przewiduje przyjmowania dzieci „na zastępstwo”. 
5. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest grupa licząca 21 dzieci.
6. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc w żłobku.
7. Żłobek nie przewiduje przyjmowania dzieci „na zastępnstwo”.
8. Podstawą zgłoszenia dziecka do żłobka jest wypełnienie „Formularza 

Zgłoszeniowego Dziecka”, zapoznanie się rodziców ze statutem i regulaminem 



placówki, podpisanie Umowy o świadczeniu usług przez żłobek lub wpłata opłaty 
rezerwacyjnej.

9. W razie nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, wyjazdem wakacyjnym 
lub jakimikolwiek innymi okolicznościami opłata za czesne miesięczne pozostaje 
niezmieniona. Opłata za posiłek zostanie odliczona pod warunkiem, iż rodzic 
poinformuje o nieobecności dziecka do godziny 17:30 dnia poprzedzającego 
nieobecność dziecka w żłobka (telefonicznie lub mailowo).

§ 11
1. Szczegółową organizację pracy i opieki nad dziećmi w danym roku 

określa„Regulamin żłobka” opracowany przez Dyrektora.

§ 12
1. Posiłki dla dzieci zapewnione są przez firmę cateringową wskazaną przez żłobek. 

Firma zapewnia dzieciom w ciągu dnia wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i 
podwieczorku oraz napoje ciepłe i zimne. Firma cateringowa zapewnia również 
możliwość dostosowania diety dla dziecka w razie problemów alergicznych lub 
dietetycznych.

2. Usługi oraz żywieniowe w żłobku są odpłatne. Aktualne ceny podane są na 
stronie internetowej Akademii www.mamdaisy.pl.

6. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA

§ 13
1. W niepublicznym żłobku zatrudnia się osoby posiadające wykształcenie 

Pedagogiczne lub po ukończeniu odpowiednich kursów/ posiadające statut 
opiekuna żłobkowego. 

2. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i odbywania praktyk przez 
studentów studiów pedagogicznych.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą,odpowiada 
za jakość i wyniki tej pracy.

4. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Naczelną 
zasadą pracy nauczyciela jest podmiotowe traktowanie dziecka, poszanowanie 
godności podopiecznych oraz kierowanie się ich dobrem.

5. Nauczyciel sumiennie planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą, 
stosuje twórcze i nowatorskie metody wychowania.

6. Nauczyciel otacza każdego z wychowanków indywidualną opieką i ściśle 
współpracuje z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka w sprawach 
wychowania i nauczania oraz na bieżąco informuje rodziców o rozwoju dziecka, 
jego postępach i zachowaniu.

7. Nauczyciel wytwarza w żłobku rodzinną atmosferę, która sprzyja dobremu 
samopoczuciu dzieci. 

http://www.mamdaisy.pl


7. WYCHOWANKOWIE NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA

§ 14
1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku 1 – 3 lat.
2. Dzieci w żłobku mają prawo do:

- podmiotowego traktowania i poszanowania godności osobistej,
- akceptacji, takim jakim jest,
- snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
- zdrowego Żywienia,
- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

 
§ 15

1. Dziecko może zostać skreślone z listy przyjętych do żłobka, jeśli:
- Rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka zalegają z opłatami za żłobek 
- Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie dla zdrowia lub życia 

innych podopiecznych żłobka lub dla siebie samego
- Rodzice, opiekunowie prawni zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co 

uniemożliwia prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy.

8. FINANSOWANIE NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA

§ 16 
1. Opłaty rodziców lub opiekunów prawnych podopiecznych żłobka.
2. Darowizny na rzecz żłobka.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17
1. Niepubliczny żłobek  prowadzi i przechowuje dokumentację z odrębnymi 

przepisami.
2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka:

- Nauczycieli,
- Rodziców / prawnych opiekunów.

3. Statut wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2016 r.

✿


