
STATUT
Dwujęzycznego Niepublicznego Żłobka

„SUNNY BUDDIES ”

Rozdział 1
I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy statut określa założenia, zasady funkcjonowania i cele żłobka
niepublicznego, którego pełna nazwa brzmi: „Sunny Buddies”
Dwujęzyczny Żłobek Niepubliczny.

2. Żłobek jest żłobkiem niepublicznym.

3. W żłobku zajęcia odbywają się dwóch językach: w języku polskim i
angielskim.

4. Siedziba Żłobka znajduje się przy ul. Profesora Władysława
Konopczyńskiego 15/U1 i U2, 30-383 Kraków.

5. Organem prowadzącym Żłobek jest osoba prawna: KB INVEST GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Czerwonego Prądnika
8/U2 i U3, 31-431 Kraków.

6. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Dwujęzycznego
Niepublicznego Żłobka „Sunny Buddies” mgr lic. Gabrielę Stachoń.

2) Opiekunach – należy przez to rozumieć opiekunów zatrudnionych w
Dwujęzycznym Niepublicznym Żłobku „Sunny Buddies”

3) Dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do
Dwujęzycznego Niepublicznego Żłobka „Sunny Buddies”

4) Rodzicach – należy przez to rozumieć: rodziców oraz prawnych opiekunów
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

7. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć: KB INVEST GROUP
SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Czerwonego Prądnika
8/U2 i U3, 31-431 Kraków



5) Organie sprawującym nadzór – należy przez to rozumieć Prezydenta
Miasta Krakowa.

6) Prawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235) z późniejszymi zmianami.

7) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)
8) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Dwujęzycznego Niepublicznego

Żłobka „Sunny Buddies”



Rozdział 2
Cele i zadania Żłobka

§ 2

1. Celem żłobka jest wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest w procesie opieki, wychowania, nauczania oraz uczenia się, co
umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania, pomaga w
gromadzeniu doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
Dzięki temu wsparciu dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym
etapie edukacji.

2. Żłobek realizuje odpłatną opiekę, nauczanie i wychowanie.

Do zadań Żłobka należy:
1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację

warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym,
emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i
odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i
umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu
przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji
oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy
lub przyspieszony.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych,
wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i
zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań
prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i
bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem
naturalnych sytuacji, pojawiających się w żłobku oraz sytuacji zadaniowych,
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i
oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka,
w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności
człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca,
śpiewu, teatru, plastyki.



10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, w miarę możliwości
samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój
wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się
do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania,
planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania
wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na
rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących
do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, grupa w żłobku, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz
rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na
tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w
otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i
harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie
nauki w szkole.

16) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
Zachęcenie dzieci do mówienia w języku obcym ze szczególnym naciskiem
na język angielski, rozwijanie dwujęzyczności.

§ 3

1. Żłobek udziela dzieciom, rodzicom i opiekunom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidulanych możliwości
psychofizycznych dziecka.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Żłobku organizuje Dyrektor po
konsultacji z organem prowadzącym Żłobek.

4. Dyrektor w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
odpowiada za:



1) planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;

2) ustalanie form udzielania pomocy.

5. Do zadań opiekuna żłobka i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
2) Rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu wczesne

rozpoznanie u dziecka dysfunkcji rozwojowych i podjęcie odpowiednio
wczesnej interwencji.

§ 4

1. Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:
1) Organizację zajęć dla dzieci w zbliżonym wieku

z uwzględnieniem predyspozycji rozwojowych dziecka.
2) Dostosowanie form, metod i tempa pracy do potrzeb i możliwości

indywidualnych dziecka .
3) Stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i

rodzaju aktywności.
4) Sprawdzone metody pracy, programy autorskie, plany przygotowane przez

opiekunów.

1.

Rozdział 3
Organizacja Żłobka

§ 5

1. Żłobek jest czynne 12 miesięcy.

2.Żłobek jest czynne 12 miesięcy.

3. Nabory do żłobka trwają cały rok kalendarzowy, a dyrektor może zapisać
dziecko w każdym momencie trwania roku kalendarzowego, gdy posiada
jeszcze miejsca w danej grupie żłobkowej.



4. Coroczny termin przerw w pracy żłobka ustala dyrektor żłobka we współpracy
z organem prowadzącym.

5. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-17.00.

6. Żłobek zapewnia opiekę w wymiarze do 10 godz. Dziennie.

7. Skrócenie godzin pracy Żłobka bądź ustalenie dyżuru jest dopuszczalne w
okresach świątecznych feryjnych i wakacyjnych w przypadku zmniejszonej
ilości dzieci.

8. Łączenie grup jest możliwe w przypadku małej ilości dzieci przebywających w
Żłobku.

9. Organizację pracy Żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
Dyrektora Żłobka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci,
rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.

10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun lub opiekunowie, którym
powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału
szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

11. W szczególnych przypadkach Dyrektor Żłobka może zmienić organizację
dnia. W okresach zmniejszonej frekwencji tj. ferie zimowe , okresy
świąteczne, wakacje Rodzice/ Opiekunowie Prawni składają deklaracje
uczęszczania dziecka do Żłobka .

12. W procesie opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznym uwzględnia się
edukację dwujęzyczną polsko-angielską. W żłobku realizowane są elementy
kultury polskiej oraz anglosaskiej.

§ 6

1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania
dziecka ze Żłobka. Opiekę na dzieckiem w drodze do Żłobka i z Żłobka
sprawują rodzice.

2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka ze Żłobka.
Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i
numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica.



3. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni
i oddać pod opiekę przebywającemu w sali opiekunom żłobkowym .

4. Opiekun ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na
swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka.

5. Rodzice mają obowiązek przyprowadzenia i odebrania dziecka z żłobka
zgodnie z zapisami umowy o korzystaniu z usług żłobka.

6. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z
Żłobka do godziny jego zamknięcia, dziecko pozostaje pod opieką opiekuna
lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora Żłobka, nie dłużej jak do jednej
godziny od zamknięcia Żłobka.

7. Żłobek podejmuje działania związane z kontaktowaniem się
z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka
z Żłobka. Opiekun lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka
w terminie zawiadamia Dyrektora Żłobka.

8. W przypadku nieodebrania dziecka z żłobka przez rodziców po upływie
godziny, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami
upoważnionymi, Dyrektor Żłobka lub opiekun podejmie decyzję o wezwaniu
Policji.

9. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka
z Żłobka drugiemu z rodziców, może być respektowane wyłącznie
w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym.

Rozdział 4
Zasady odpłatności za żłobek

§ 7

1. Działalność żłobka finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych
(czesnego) za pobyt dziecka w żłobku oraz dotacje gminne. Dopuszcza się
możliwość sponsorowania działalności żłobka przez firmy lub osoby
prywatne.

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w żłobku ich edukację i opiekę, zajęcia
dodatkowe oraz korzystanie z wyżywienia ustala organ prowadzący. O



zmianach w zasadach naliczania i wysokościach opłat rodzice są informowani
na bieżąco. Zmiany te wymagają podpisania aneksu do umowy o korzystanie z
usług żłobka.

3. Opłata stała (czesne) nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4. W miesiącach wakacyjnych opłata stała (czesne) jest taka sama jak w
pozostałe miesiące.

5. Opłata stała (czesne) za pobyt dziecka pobierana jest z góry do 5 każdego
miesiąca.

§ 8

1. Żłobek zapewnia w ciągu dnia 5 posiłków. (śniadanie, przekąska, obiad - zupa,
II danie, podwieczorek).

2. Usługi i wyżywienie są świadczone odpłatnie. Rodzice zgłaszają chęć
korzystania z nich podpisując umowę.

3. Za jakość i ilość świadczeń żywieniowych odpowiada tylko i wyłącznie firma
cateringowa. Dyrektor kontroluje jakość pożywienia i zgłasza ewentualne
zażalenia do firmy cateringowej.

4. Dzienna stawka żywieniowa dziecka jest ustalana przez Właściciela w oparciu
o ofertę firmy cateringowej.

5. Opłata żywieniowa pobierana jest z góry na rachunek bankowy do 5 każdego
miesiąca za dany miesiąc oraz rozliczana w kolejnym miesiącu w przypadku
nieobecności dziecka.

6. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest powiadomić Żłobek o każdej
nieobecności dziecka (nawet jednodniowej). W udzielonej informacji należy
podać długość tej nieobecności i jej przyczynę.

7. W razie nieobecności dziecka Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest
powiadomić Żłobek o długości tej nieobecności. Opłaty za posiłki nie będą za
ten okres naliczane. Zgłoszeń można dokonywać na numer żłobka do godziny
16:00 poprzedniego dnia oraz do godz. 7:00 rano danego dnia nieobecności
(wtedy naliczana zostaje opłata wyłącznie za śniadanie).

8. Za zgodą dyrektora Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach żłobkowych (art.
11 ust. 2 pkt. 5).


