
 

 

 

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie
Niepublicznego Żłobka Zaką

1. Celem działalności Zakątka Odkrywców
tygodnia życia do lat 3 z zastrze
do warunków domowych, zagwarantowanie wła
wychowawczej i edukacyjnej uwzgl

2. Opieka sprawowana w Zaką
wychowania dziecka. 

3. Opiekunowie współpracują
Zakątka Odkrywców. 

 

1. Personel wspomaga dzieci w czynno
do rozwoju tych umiejętnoś

2. Opiekunowie dążą do rozwoju wyobra
3. Zajęcia edukacyjne prowadzone s

manualne, interaktywne i ukierunkowane s
jak i funkcjonowania w grupie.

 

1. Dziecko przyjmowane jest do 
nad dzieckiem zawartej 
 oraz po wypełnieniu Karty zgłoszenia dziecka

2. Umowa ta określa prawa i obowi
 

1. Zakątek Odkrywców zapewnia opiek
w godzinach ustalonych przez prowad

2. Odebranie dziecka po godzinach pracy 
3. Zapewnia się wyżywienie dostarczane przez firm
4. Wysokość abonamentu oraz opłat dodatkowych okre

 

STATUT  
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA  

ZAKĄTEK ODKRYWCÓW 

§1 

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, ustala si
Zakątek Odkrywców działającego w Czerwonaku na ul. Zak

§ 2 

ątka Odkrywców jest zapewnienie opieki nad dziećmi od uko
ycia do lat 3 z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 3 Ustawy, w warunkach bytowych zbli

mowych, zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej, opieku
wychowawczej i edukacyjnej uwzględniającej rozwój psychomotoryczny, dostosowanej wieku dziecka.

Zakątku Odkrywców oraz realizowane zajęcia mają wspierać

Opiekunowie współpracują z rodzicami w związku z ich sugestiami dotyczą

§ 3 

Personel wspomaga dzieci w czynnościach codziennej higieny, pielęgnacji, karmienia i d
ętności. 

ążą do rozwoju wyobraźni dzieci oraz zaspokajania ich ciekawości ś
cia edukacyjne prowadzone są z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, poprzez zabawy 

manualne, interaktywne i ukierunkowane są na przystosowanie dzieci zarówno do pracy indywidualnej 
jak i funkcjonowania w grupie. 

§ 4 

Dziecko przyjmowane jest do Żłobka na podstawie podpisanej uprzednio Umowy o 
zawartej pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym), a  Zak

Karty zgłoszenia dziecka. 
la prawa i obowiązki obu stron oraz warunki świadczenia opieki.

§ 5 

zapewnia opiekę do 10 godzin dziennie względem dziecka w cenie 
w godzinach ustalonych przez prowadzącego żłobek przy uwzględnieniu potrzeb rodziców.
Odebranie dziecka po godzinach pracy żłobka jest dodatkowo płatne. 

żywienie dostarczane przez firmę cateringową, które jest dodatkowo płatne.
 abonamentu oraz opłat dodatkowych określona jest w Umowie o świadczenie opieki

 
 
 

ćmi do lat 3, ustala się Statut 
cego w Czerwonaku na ul. Zakątek 1. 

jest zapewnienie opieki nad dziećmi od ukończenia 20 
w warunkach bytowych zbliżonych  

ęgnacyjnej, opiekuńczo-
, dostosowanej wieku dziecka. 
ą wspierać rodzinę w procesie 

zku z ich sugestiami dotyczącymi funkcjonowania 

ęgnacji, karmienia i dąży 

ści świata. 
 z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, poprzez zabawy ruchowe, 

ieci zarówno do pracy indywidualnej 

Umowy o świadczenie opieki 
Zakątkiem Odkrywców 

wiadczenia opieki. 

dem dziecka w cenie abonamentu 
dnieniu potrzeb rodziców. 

, które jest dodatkowo płatne. 
świadczenie opieki. 



 

 

1. Regulacje szczegółowe wzgl
Niepublicznego Żłobka Zaką
nad dzieckiem. 

2. Przepisy ogólne względem niniejszego 
 nad dziećmi do lat trzech. 

 

Statut wchodzi w życie z dniem rozpocz

§ 5 

Regulacje szczegółowe względem niniejszego Statutu Określa Regulamin 
Zakątek Odkrywców, a w dalszej kolejności Umowa o 

ędem niniejszego Statutu określone są w Ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece
 

§ 6 

ycie z dniem rozpoczęcia działalności Niepublicznego Żłobka Zakątek Odkrywców

śla Regulamin organizacyjny 
Umowa o świadczenie opieki 

 w Ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece 

ątek Odkrywców. 


