                       S T A T U T 
            muzycznego żłobka  „4 pory roku”
             w Bielsku Białej ul. Kowalska
                           


                                                       §  1   
 Niepubliczny   żłobek  „4 pory roku” w Bielsku Białej  ul. Kowalska 9,
 o profilu muzycznym, działa na podstawie  :
1	Wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej
2	Ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. Nr 45 poz.  235
3	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych Dz. U. nr 69 poz. 367. Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60, 1428.
                                                       § 2
   Siedziba  żłobka „4 pory roku”, znajduje się w Bielsku-Białej  ul.  Kowalska 9
          
                                                       § 3
  Żłobek „4 pory roku” o profilu muzycznym, w Bielsku-Białej ,
          prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.
                                                       § 4
   Warunkiem przyjęcia dziecka do  żłobka, o profilu muzycznym, jest:
1	złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki i wpłata   wpisowego
2	podpisanie umowy  cywilnoprawnej zwanej dalej Umową
3	złożenie  karty  informacyjnej o dziecku
4	dostarczenie zaświadczenia od pediatry, lub oświadczenia opiekuna prawnego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań , by mogło uczęszczać do żłobka. 
Na miejsca dofinansowane z realizowanego projektu EFS o nazwie „Wracam do pracy bo moje dziecko ma opiekę  w żłobku”   przyjmowane są dzieci , które zostaną wyłonione w drodze rekrutacji na zasadach opisanych w projekcie i opublikowanych na stronie internetowej żłobka.
                                                       § 5 
 1.Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe  lub z alergią po
         wcześniejszym uzgodnieniu z personelem żłobka .
  2.Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.
  3.Usługi świadczone w  żłobku są odpłatne, wysokość opłat reguluje
     cennik usług dostępny w internecie  i na tablicy ogłoszeń, na terenie  placówki.  CELE  I  ZADANIA  ZESPOŁU 

1.    Celem działania zespołu naszego żłobka jest usprawnienie organizacji pracy
       w zakresie opieki  nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia 
       do 3 lat, z zastrzeżeniem postanowień art. 2 ust. 3 i ust. 4 ustawy o
       opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

2.    Zadaniem  jest:
       1)    realizacja zadań, określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 
               2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
       2)    zapewnienie dzieciom, korzystającym z cateringu, racjonalnego
               i zdrowego żywienia 
       3)    zapewnienie dzieciom, objętym opieką, właściwych warunków
              higieniczno-sanitarnych;
       4)    promowanie zdrowego stylu życia, wypoczynku oraz zabawy, 
               w  tym na świeżym  powietrzu
        5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

3.    W realizacji zadań żłobek „ 4 pory roku”   współpracuje         z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka  oraz z  Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Bielsko-Biała, i innymi instytucjami m.in. służbami sanitarnymi.

4. Celem działania żłobka jest zapewnienie świadczeń opiekuńczych oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potencjałem.

5. Żłobek realizuje zadania określone w ustawie z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U. nr 69 poz. 367. Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60, 1428,  a w szczególności: 
1) zapewnia  dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju, odpowiednie do ich wieku i potrzeb; 
2) zapewnia  dzieciom bezpieczeństwo; 
3) wspomaga  indywidualny rozwój każdego dziecka;
 4) realizuje  funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka, jego zdolności, w tym ruchowych i manualnych; 
5) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb; 
6) zapewnia wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami oraz zaleconą dietą pokarmową; 
7) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka; 
 8) prowadzi odpłatne zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz profil muzyczny żłobka

6. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 5, odbywa się poprzez: 
1) różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w szczególności: gry, zabawy, zajęcia organizowane metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne, dostosowane w przypadku dzieci niepełnosprawnych do rodzaju niepełnosprawności;
 2) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy; 
3) stymulowanie procesów rozwojowych dziecka poprzez wykorzystanie jego własnej inicjatywy; 
4) współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc, szczególnie w przypadku indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

7. W ramach wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka:
 1) pracownicy żłobka i rodzice (opiekunowie prawni) dziecka    współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących dziecka, mają     umożliwiony stały i bezpośredni kontakt; 
2) opiekunowie i kierownik żłobka przekazują rodzicom (opiekunom prawnym) informacje na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju; 
3) rodzice (opiekunowie prawni) dziecka mają prawo do przekazywania opiekunowi i kierownikowi żłobka wniosków dotyczących sprawowanej opieki i funkcjonowania żłobka.
8. Żłobek realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne wobec dziecka w godzinach zadeklarowanych przez rodziców (opiekunów prawnych)  w umowie, przez czas przebywania dziecka w żłobku( w godzinach jak w umowie). 
                                                             § 7  
1. Czesne jest opłatą stałą i nie podlega odliczeniom w przypadku nieobecności
dziecka w żłobku.
 Wpisowe  jest opłatą  za jedno dziecko i jest wpłacane najpóźniej  w dniu zawierania umowy. Wpisowe jest traktowane jak podpisanie umowy przedwstępnej, gwarantuje dziecku miejsce w żłobku na czas trwania umowy. Nie obejmuje ono ubezpieczenia  NNW i jest bezzwrotne.

            Wyżej wymienione opłaty nie obejmują wyżywienia.
            Rodzic/opiekun  zobowiązany do zgłaszania nieobecności dziecka 
            przynajmniej 1 dzień wcześniej do godz. 20:00 
 
Rodzice dzieci nie korzystający z cateringu, ponoszą opłatę za przygotowanie do podania dziecku mieszanek mlecznych i posiłków powierzonych, według cen określonych w cenniku.  
    
Czesne za pobyt dziecka  płatne jest do 5 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.  Za nieterminowe opłaty mogą być naliczane odsetki za zwłokę.
         2.Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu na konto usługodawcy.
         3.W przypadku zalegania jakiejkolwiek części opłaty dłużej niż 10 dni, żłobek  zastrzega sobie   możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie
            natychmiastowym.
        4. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani  z co najmniej  
             jedno miesięcznym wyprzedzeniem.
        5. Zmiana wysokości opłat będzie wprowadzana pisemnym aneksem do
            umowy. W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę,
            umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego
            wypowiedzenia , w którym to okresie obowiązywać będą dotychczasowe
            warunki.
                                                          § 7   
        1.Żłobek zapewnia możliwość dobrowolnego wykupienia posiłków
            dostarczanych przez firmę cateringową.
   2.Koszt wyżywienia w pełni pokrywany jest przez rodziców. 
        3. Rodzice osobiście zgłaszają chęć korzystania z posiłków.
        4.Opłata za wyżywienie wpłacana jest razem z czesnym, a rozliczana na
            koniec miesiąca.
        5.W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka , rodzice są
             zobowiązani powiadomić o tym fakcie telefonicznie lub osobiście 1
             dzień wcześniej. Rodzicowi przysługuje zwrot stawki żywieniowej , za
             każdy dzień  nieobecności dziecka, jeśli nieobecność zostanie
             zgłoszona do godz. 20–tej  dnia poprzedzającego nieobecność ( o ile
            dziecko korzysta z wyżywienia zapewnianego przez żłobek).Stawka
            dzienna będzie odliczana za każdy dzień zgłoszonej nieobecności od
            opłaty za  wyżywienie w następnym miesiącu
                                                               § 8   
           1. Rodzic, opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania dziecka
              zdrowego. Chore dzieci , nie będą przyjmowane do żłobka.
           2. W przypadku gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie
               natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek  odebrać
               dziecko w ciągu 2 godzin. Jeśli tego nie zrobi w wyznaczonym 
               terminie , a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej,
               opiekun wezwie pomoc medyczną.        
               Personel żłobka nie podaje  dzieciom leków ani witamin.


                                                                § 9 
   1. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby 
       wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym
             przez rodziców/ opiekunów. 
          2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego
              upoważnienia wydanego przez osobę o której mowa w § 9 pkt.1
          3. Opiekunowie lub osoby upoważnione , będą odbierać dziecko w 
              godzinach wskazanych w umowie, nie później niż do godz.17:00.
              Za każdą  rozpoczętą ponad umowną godzinę  pobierana będzie 
              opłata   określona w  Cenniku.
          4.W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na
             opóźnienie w odbiorze dziecka, personel żłobka powinien zostać o tym
             fakcie poinformowany.
          5. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
            zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w
             stanie zapewnić mu bezpieczeństwa ( np .upojenie alkoholowe itp.).
         6.W każdej takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich
             dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z pozostałymi
             opiekunami dziecka, a jeśli to niemożliwe to fakt ten personel zgłasza
             najbliższemu posterunkowi Policji.
          7. W przypadku , gdy dziecko nie może zostać odebrane przez
              rodziców/opiekunów, nie można z nimi nawiązać kontaktu
              telefonicznego, opiekun oczekuje z dzieckiem  1 godz. Po upływie
              tego czasu powiadamia się najbliższy  KPO o niemożności
              skontaktowania się z rodzicami.
         8.Życzenie rodzica , dotyczące nie wydawania dziecka drugiemu z
            rodziców ,musi być poparte odpowiednim dokumentem wydanym przez
            Sąd Rodzinny.

                                                          § 1O  
 1.Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:
1	Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju, zachowaniu w grupie
2	Pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
3	Uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną
4	Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, 
5	Konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy opiekunów lub rodziców
6	Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.
 
 2.Rodzice  mają  obowiązek:
1	Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie
2	Regularnego kontaktowania się z opiekunem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
3	Zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze   do i ze żłobka.
4	Punktualnego  przyprowadzania  i  odbierania  dziecka
5	Terminowego  regulowania opłat.
6	Niezwłocznego odbierania dziecka , w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby.
                                                            
                                                           § 11   
   Żłobek o profilu muzycznym w Bielsku-Białej , zastrzega sobie prawo
           odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:
1	Braku wpłaty  za dany miesiąc
2	Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunowi lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
                                                                § 12 
         Żłobek  „4 pory roku” o profilu muzycznym zapewnia
         dzieciom :
1	Fachową opiekę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą
2	Warunki do wspierania , rozwoju osobowości dziecka poprzez zajęcia ogólnorozwojowe , muzyczne, artystyczne ,edukacyjne.
3	Zatrudnienie kadry o odpowiednich kwalifikacjach.
4	Bezpieczeństwo w czasie zabawy i organizowanych zajęć.
  

                                                                 §13                                                            Nadzór nad  żłobkiem o nazwie „4 pory roku”  w Bielsku-Białej ul. Kowalska 9 , 
sprawują lokalne urzędy do tego prawnie umocowane,  w  szczególności :
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bielsko-Biała 
Tel     33……………………..
                                     

