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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr LI/367/18 

Rady Miejskiej w Szydłowcu 

z dnia 17 października 2018 r. 

 

STATUT 

 MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W SZYDŁOWCU 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu zwany dalej Zespołem Żłobków jest gminną 

jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej, 

z wyodrębnionymi organizacyjnie żłobkami przy pomocy której realizowane są 

zadania własne Gminy Szydłowiec w zakresie opieki nad dziećmi w wieku od 

ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub 

utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do lat 4. 

2. Organem założycielskim Zespołu Żłobków jest Gmina Szydłowiec. 

3. Obszarem działania Zespołu Żłobków jest Gmina Szydłowiec, zaś siedziba Zespołu 

Żłobków mieści się w Szydłowcu przy ulicy Staszica 3a. 

4. Zespół Żłobków świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców Gminy Szydłowiec, 

a w przypadku wolnych miejsc może świadczyć usługi na rzecz dzieci z innych gmin. 

5. Miejski Zespół Żłobków działający jako jednostka budżetowa stosuje zasady 

gospodarki finansowej określone w ustawie o finansach publicznych. 

§ 2. 

 

W skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu wchodzą: 

1) Żłobek Miejski Nr 1 w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 225A; 

2) Żłobek Miejski Nr 2 w Szydłowcu przy ul. Staszica 3a. 

 

§ 3. 

Podstawą funkcjonowania Zespołu są w szczególności przepisy: 

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 

603 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze 

zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 

ze zm.), 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze 

zm.), 

5) ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1260 ze zm.), 

6) niniejszego statutu. 
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Rozdział 2. 

Cele i zadania Zespołu Żłobków 

§ 4. 

1. Celem Zespołu Żłobków jest usprawnienie i zapewnienie funkcjonowania żłobków 

wchodzących w jego skład w zakresie opieki nad dziećmi wieku od ukończenia 

20 tygodnia życia do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest 

objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do lat 4. 

2. Do zadań Zespołu Żłobków należy w szczególności: 

1) koordynowanie bieżącej pracy i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

żłobków; 

2) nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez żłobki wchodzące w skład 

Zespołu Żłobków; 

3) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

4) prowadzenie procesu rekrutacji do żłobków; 

5) organizowanie i koordynowanie działań związanych z zapewnieniem dzieciom 

wyżywienia podczas pobytu w żłobkach; 

6) zapewnienie wykwalifikowanej kadry oraz warunków niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zadań żłobka; 

7) koordynowanie realizacji w żłobkach działań opiekuńczo-wychowawczych 

i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny 

i społeczny dziecka, właściwych do wieku dzieci; 

8) gospodarowanie powierzonym mieniem; 

9) wykonywanie bieżących remontów obiektów; 

10) wyposażenie żłobków w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji 

zadań, 

11) podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania żłobków 

wchodzących w skład Zespołu Żłobków i jakości sprawowania opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie 

dziecka wychowaniem przedszkolnym do lat 4; 

12) dokonywanie analiz i ocen zapotrzebowania na świadczenie usług w zakresie 

sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 

3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka 

wychowaniem przedszkolnym do lat 4; 

13) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Szydłowiec w zakresie 

realizacji zadań Zespołu Żłobków. 

 

Rozdział 3. 

Organizacja wewnętrzna 

§ 5. 

1. Działalnością Zespołu Żłobków kieruje Dyrektor Zespołu Żłobków, który jest 

jednocześnie Dyrektorem żłobków wchodzących w jego skład. 
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2. Dyrektora Zespołu Żłobków  zatrudnia i zwalnia Burmistrz Szydłowca zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Dyrektor Zespołu Żłobków zarządza Zespołem Żłobków i reprezentuje go na zewnątrz 

działając jednoosobowo zgodnie z zakresem udzielonego mu przez Burmistrza 

Szydłowca pełnomocnictwa. 

4. Zespół Żłobków jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do 

osób w nim zatrudnionych. 

5. Dyrektor Zespołu Żłobków wykonuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy 

i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników Zespołu 

Żłobków. 

§ 6. 

Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Zespołu Żłobków ustala Dyrektor Zespołu 

Żłobków w formie zarządzenia w regulaminie organizacyjnym Zespołu Żłobków. 

§ 7. 

W ramach Zespołu Żłobków funkcjonują żłobki jako komórki organizacyjne. 

 

Rozdział 4. 

Warunki przyjmowania dzieci, wnoszenia opłat oraz zasady udziału rodziców 

w zajęciach 

 

§ 8. 

Statuty żłobków regulują: 

1) warunki przyjmowania dzieci, 

2) zasady wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka 

w żłobku, 

3) zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku. 

Rozdział 5. 

Gospodarka finansowa 

§ 9. 

1. Gospodarka finansowa Zespołu Żłobków prowadzona jest w formie właściwej dla 

jednostki budżetowej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Żłobków  jest roczny plan finansowy, 

ustalany przez Dyrektora Zespołu Żłobków. 

3. Obsługę ekonomiczną i finansowo – księgową Zespołu realizuje Zespół Edukacji 

i Finansów Oświaty w Szydłowcu. 

4. Zespół Żłobków gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę 

i należyte wykorzystanie. 
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Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10. 

1. Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu ponosi Dyrektor 

Zespołu Żłobków. 

2. Nadzór nad działalnością Zespołu Żłobków sprawuje Burmistrz Szydłowca. 

3. Zespół Żłobków prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania. 

 


