
Zarządzenie Nr 33/2020r

Dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie

z dnia 30.12.2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Gminnego w Guzewie

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2019 r.

poz.  409  z  późn.  zm.)  &12  Statutu  Żłobka  Gminnego  w Guzewie  stanowiącego  załącznik  do

Uchwały  Nr  XIV/128/2019  Rady  Miejskiej  w  Rzgowie  z  dnia  25  września  2019  w  sprawie

utworzenia Żłobka Gminnego w Guzewie oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Łódz.  z dnia 7

października  2019, poz. 5342,  zm. Dz. Urz. Woj. Łódz.  z dnia 6 listopada 2019 r.  poz. 5894)

zarządzam co następuje:

§1 Wprowadzam  zmiany w Regulaminie Organizacyjnym w Żłobku Gminnym w Guzewie,

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/--/ Monika Walaszczyk



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 33/2020 Dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie

Regulamin Organizacyjny

Żłobka Gminnego w Guzewie



Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Działalność Żłobka Gminnego w Guzewie finansowana jest w ramach projektu „Gmina Rzgów

wspiera  aktywność  zawodową  rodziców”,  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Działanie

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

2.Regulamin Organizacyjny Żłobka Gminnego w Guzewie zwany dalej “Regulaminem” określa 

strukturę wewnętrzną oraz zasady jego funkcjonowania Żłobka.

3.Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:

1)Żłobku – należy przez to rozumieć Żłobek Gminny w Guzewie,

2)Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Gminnego w Guzewie,

3)Rodzicu/Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekuna/opiekunów prawnych,

§2

Żłobek działa w oparciu o:

1.Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)

2.Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

3.Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, z póź. zm.)

4.Uchwałę Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25.09.2109 Nr XIV/128/2019 w sprawie utworzenia

Żłobka Gminnego w Guzewie oraz nadania mu statutu

5.Uchwałę Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30.10.2019 Nr XV/135/2019 w sprawie zmian w 

statucie Żłobka Gminnego w Guzewie

6.Uchwałę Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25.09.2109 Nr XIV/129/2019  w sprawie ustalenia

wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku

Gminnym w Guzewie.

§3

1.Żłobek jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową Gminy Rzgów.



2.Miejscem prowadzenia Żłobka jest Guzew, ul. Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów.

3.Żłobek dysponuje 19 miejscami.

Rozdział II

CELE I ZADANIA

§1

1.  Żłobek  jest  jednostką  organizacyjną  Gminy  Rzgów  powołaną  do  prowadzenia  działalności

opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci do 3 lat.

2.  Opieka  nad  dzieckiem w Żłobku  może  być  sprawowana  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.

3.  Żłobek  realizuje  zadania  określone  w  ustawie  o  opiece  nad  dziećmi  wieku  do  lat  3  a  

w szczególności zadaniem Żłobka jest:

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 z uwzględnieniem wieku  

i psychomotorycznych cech rozwoju dziecka.

Rozdział III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ŻŁOBKA

§1

1.Żłobkiem kieruje Dyrektor Żłobka. 

2.Dyrektor zarządza Żłobkiem jednoosobowo i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.

3.Dyrektora zatrudnia Burmistrz Rzgowa.

4.Dyrektor pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników Żłobka. 

5.W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni osoba przez niego upoważniona.

§2

1.Ustala się następujące stanowiska pracy w Żłobku:



Stanowiska urzędnicze:

1)Dyrektor Żłobka

2)Główny Księgowy

Stanowiska pomocnicze i obsługi:

1)opiekunka dziecięca

2)sprzątaczka

1.Pracownicy Żłobka są zobowiązani do:

1)Przestrzegania  zarządzeń  wewnętrznych  i  regulaminów  wydawanych  przed  Dyrektora

Żłobka.

2)Wykonywania zadań sumiennie i starannie.

3)Wykonywania poleceń przełożonych.

4)Przestrzegania czasu pracy ustalonego w Żłobku.

5)Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

6)Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

7)Przestrzegania zasad współżycia społecznego.

8)Podnoszenia  poziomu  wiedzy  ogólnej  i  zawodowej  oraz  przestrzegania  przepisów

dotyczących funkcjonowania placówki.

1.Osoby zatrudnione w Żłobku podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

2.Podział  zadań  na  poszczególne  stanowiska  określają  zakresy  czynności  zatwierdzone  przez

Dyrektora i przyjęte do realizacji przez pracowników.

§3

1.  Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.30

2. Organizację  dnia  pracy  Żłobka  (w  tym  godzin  posiłków,  czynności  opiekuńczych,

wychowawczych i edukacyjnych) określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora.

3. Ramowy rozkład dnia podawany jest do wiadomości rodziców na stronie internetowej Żłobka a

także na tablicy ogłoszeń w Żłobku.

4. Żłobek  funkcjonuje  przez  cały  rok,  z  wyjątkiem przerw urlopowo –  remontowych,  których

termin po uzgodnieniu z Burmistrzem Rzgowa podaje Dyrektor w formie komunikatu.



§4

Dzieci przyjmowane są na bieżąco w zależności od ilości wolnych miejsc w placówce, ogłoszenie o

ilości wolnych miejsc umieszczane jest każdorazowo na stronie internetowej żłobka. Zapisy dzieci

w danym roku na wrzesień prowadzone są w sierpniu. 

Szczegóły rekrutacji określa  Regulamin Rekrutacji do Żłobka Gminnego w Guzewie w projekcie

„Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”

§5

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości jakimi placówka
dysponuje, tak aby zapewnić dzieciom szczególną opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia.

§6

1.Korzystnie ze Żłobka ma charakter odpłatny.

2.Na pełny koszt utrzymania dziecka w Żłobku składają się:

a)opłata za pobyt dziecka w Żłobku – czesne miesięczne,

b)opłata za wyżywienie.

1.Wysokość opłat, o których mowa w ust 2 oraz dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w

Żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunki częściowego zwolnienia

od ponoszenia opłat, ustala Rada Miejska w Rzgowie w drodze uchwały.

§7

1.Rodzice  mogą wykupić  dla  dziecka  w ramach polisy  grupowej,  proponowanej  przez  Żłobek,

ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

2.Koszty  ubezpieczenia  dziecka  ponoszą  Rodzice  na  warunkach  określonych  w  umowie  z

ubezpieczycielem. 

§8

W  celu  właściwego  stymulowania  rozwoju  dziecka  oraz  poznania  jego  umiejętności  Żłobek

prowadzi: 

1.Karty frekwencji dzieci wraz z uwagami dotyczącymi samopoczucia dziecka w danym dniu.

2.Karty obserwacji  dziecka,  w których odnotowuje się  spostrzeżenia rozwoju psychofizycznego

dziecka.

§9



1. Proces  adaptacji  dziecka  w  Żłobku,  odbywa  się  zgodnie  z  Programem  adaptacyjnym,

określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu organizacyjnego. 

2. Rodzice  mogą  przebywać  z  dzieckiem  podczas  zajęć  na  sali  zabaw  pod  warunkiem

wcześniejszego   uzgodnienia  z  Dyrektorem  terminu  oraz  stosowania  się  do  poleceń

opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi.   

. 

§10

1. Rodzice we własnym zakresie zapewniają dziecku odpowiednią ilość kompletów ubrań na

zmianę w tym bieliznę, bezpieczne obuwie, pieluchy,  środki do pielęgnacji skóry dziecka,

oznakowaną piżamę i pościel a także podpisaną szczoteczkę i pastę do zębów.

2. Bielizna  pościelowa  prana  jest  przez  rodzica/opiekuna  raz  na  2  tygodnie  (odbierana  w

piątek, przynoszona w poniedziałek).

3. Dla  dzieci  spożywających  mleko  modyfikowane  Rodzice  zobowiązani  są  we  własnym

zakresie zapewnić dziecku butelkę ze smoczkiem oraz podpisane opakowanie z mlekiem  w

proszku.

4. Dzieci podczas pobytu w Żłobku mają zapewnioną bez ograniczeń wodę/napoje.

5. Podczas pobytu w  Żłobku nie podaje się dzieciom żadnych leków. W sytuacjach nagłych

wzywa się pogotowie z równoczesnym poinformowaniem Rodziców. 

Rozdział IV

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§1

Rodzice zobowiązani są do:

1.Respektowania postanowień Regulaminu organizacyjnego Żłobka.

2.Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę do tego

upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgodnie z deklaracją rodzica zawartą w

Karcie Wychowanka. Opiekun ma prawo odmówić wydania dziecka osobom znajdującym się pod

wpływem alkoholu.

3.Informowania o nieobecności dziecka w Żłobku najpóźniej do godziny 8:00 w dniu nieobecności

oraz o planowanym okresie nieobecności dziecka w Żłobku.



4.Powiadamiania  Dyrektora/opiekuna  o  zatruciach  pokarmowych  i  chorobach  zakaźnych,  które

wystąpiły u dziecka.

5.Udzielania opiekunom w Żłobku rzetelnej informacji o dziecku.

6.Przyprowadzania do Żłobka dziecka zdrowego. Opiekun ma prawo nie przyjąć do Żłobka dziecka

z wyraźnymi objawami chorobowymi.  

7.. Zgłoszenia opiekunom Żłobka każdorazowej zmiany numerów kontaktowych Rodziców.

§2

1. Rodzice  mają  prawo do bieżącego  uzyskiwania  informacji  na  temat  postępów wychowawczych

dziecka,  jego  rozwoju  społecznego  i  psychicznego,  do  niezwłocznej  informacji  o  każdym

przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, oraz do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi

sprawami  dotyczącymi  zapewnienia  dzieciom wyżywienia  zgodnie  z  obowiązującymi  normami

żywieniowymi, odpowiednimi dla danego okresu rozwojowego.

2.Skargi i wnioski dotyczące pracy Żłobka Rodzice mogą składać bezpośrednio do Dyrektora Żłobka.

§3

Dyrektor  żłobka  może  rozwiązać  umowę  o  świadczenie  usług  opiekuńczo-wychowawczych  w
sytuacji:

a) wymagającej stałych i zindywidualizowanych oddziaływań wobec dziecka ze strony osoby

dorosłej,

b)  kiedy  zachowania  dziecka  zagrażają  jego  bezpieczeństwu  lub  innym  dzieciom  
i  rodzice/opiekunowie  nie  podejmują  współpracy  w  zakresie  konsultacji  specjalistycznej,  
i ewentualnej terapii,

Rozwiązanie  umowy  jest  działaniem  ostatecznym  poprzedzonym  rozmowami  z  rodzicami,
zakomunikowaniu problemu oraz przedstawieniu propozycji rozwiązania tego problemu. 



Rozdział V

GOSPODARKA MAJĄTKOWO – FINANSOWA

§1

Żłobek realizując cele statutowe gospodaruje przekazanym mu mieniem ruchomym i nieruchomym,

stanowiącym własność Gminy Rzgów.

§2

1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie gminnej jednostki budżetowej na

zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy opracowany zgodnie z

zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

3. Żłobek posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Żłobek  prowadzi  księgowość  zgodnie  z  zakładowym  planem  kont,  a  także  sporządza

sprawozdawczość finansową z uwzględnieniem przepisów dotyczących sprawozdawczości

budżetowej.



Rozdział V

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§1

Dyrektor  Żłobka  nie  zmieniając  struktury  organizacyjnej  ma  prawo  łączenia  poszczególnych

stanowisk  w  celu  zapewnienia  racjonalnego  wykorzystania  kadry  o  ile  nie  narusza  to

obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§2

1.Interpretacji przepisów Regulaminu Organizacyjnego dokonuje Dyrektor Żłobka.

2.Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 30.12.2020 r.


