Statut Żłobka przy Deutscher Kindergarten w Warszawie
§1
Żłobek Niepubliczny przy Deutscher Kindergarten działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.
235)
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z
2011 nr 69 poz. 367)
3. Niniejszego statutu
4. Innych przepisów prawa
§2
Nazwa Żłobka brzmi: Żłobek przy Deutscher Kindergarten i używa się jej w pełnym
brzmieniu.
§3
Miejscem prowadzenia działalności przez Żłobek przy Deutscher Kindergarten jest
Warszawa, ul. Prymasa Augusta Hlonda 3.
§4
Żłobkiem kieruje Dyrektor Żłobka.
§5
Podmiotem prowadzącym Żłobek przy Deutscher Kindergarten jest Niemieckie Towarzystwo
Szkolne

§6
Do zadań Żłobka należy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do
wieku dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny,
4) kształtowanie w dzieciach umiejętności życia w grupie,
5) tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu
o nowoczesne metody pracy z dzieckiem,
6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Żłobku.
§7
Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:
1) sprawowanie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) tworzenie i realizację programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu
o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb rozwojowych dziecka oraz programu adaptacji,
3) działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie,
4) współpracę ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną
i pedagogiczną.
5) dbałość, aby w pomieszczeniach Żłobka były stale zapewnione czystość i porządek,
6) współpracę z rodzicami, obejmującą:
a)

przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach
w rozwoju psychofizycznym dziecka,

b)

stwarzanie możliwości uczestniczenia przez rodziców w zajęciach z dziećmi
prowadzonych w Żłobku,

c)

prowadzenie konsultacji i udzielanie porad przez pedagoga w zakresie opieki
nad dzieckiem oraz wspierania w wychowaniu i edukacji dziecka.
§8

1. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka przy Deutscher Kindergarten jest wniosek o
przyjęcie dziecka do Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców.
2. O kolejności przyjęć do Żłobka decyduje kolejność złożenia wniosku.
3. Rekrutacja do Żłobka odbywa się w miarę zwalniania się miejsc w Żłobku.

4. Rodzice dziecka zakwalifikowanego jako przyjęte do Żłobka składają u Dyrektora
Żłobka, ustnie lub pisemnie, deklarację potwierdzającą chęć uczęszczania dziecka do
Żłobka.
§9
Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy w sprawie korzystania z usług
Żłobka najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko z usług Żłobka.
§ 10
Opaty w Złobku przy Deutscher Kindergarten okreslone są w Regulaminie Opłat Deutscher
Kindergarten zamieszczonym na stronie internetowej.
§11
1. Rodzice/opiekunowie maja obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe.
2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast
poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie
odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy
lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.
§12
1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do
- rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
- pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pediatrą
- konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców
- uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach

okolicznościowych
2. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek
- udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego
bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
- regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych,
- zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze żłobka do domu,
- punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
- terminowo uiszczać opłaty
§13

Niepubliczny Żłobek przy Deutscher Kindergarten zastrzega sobie prawo odstąpienia od
umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:
1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez Złobek.
2. Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla
bezpieczeństwa innych dzieci.
3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a
rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie
edukacji i wychowania dziecka.
§ 14
1. Nadzór nad Żłobkiem Niepublicznym przy Deutscher Kindergarten w zakresie warunków i
jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent Miasta Warszawa na podstawie planu nadzoru
przyjętego przez Radę Miejską w Warszawie w drodze uchwały.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

