
 
 

STATUT 

ŻŁOBKA MMAALLUUTTKKOOWWOO 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 

1. Żłobek MALUTKOWO, zwany w dalszej części Żłobkiem, jest placówką niepubliczną 

  

2. Siedziba Żłobka mieści się pod adresem: ul. Józefa Łepkowskiego 5 LU 1, 

 31-423 Kraków i jest miejscem prowadzenie Żłobka. 

 

3. Osobą Prowadzącą Żłobek jest osoba fizyczna - Iwona Grabowska, prowadząca 

działalność gospodarczą pod nazwą Krakowskie Żłobki MALUTKOWO Iwona 

Grabowska, z siedzibą w Krakowie przy ul. zam. ul. Łepkowskiego 5 LU 1, 31-423 

Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, posiadającą nr NIP: 685-103-

74-89 oraz REGON: 121870434 

 

4. Organem sprawującym nadzór nad Żłobkiem jest Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu 

Miasta Krakowa w Krakowie. 

 

5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Krakowie. 
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6. Ilekroć w Statucie i innych przepisach wewnętrznych Żłobka jest mowa o rodzicach 

dziecka, należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

Podstawa prawna funkcjonowania Żłobka 

 

§ 2 

 
1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

2018, poz.603, z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w 

sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma 

być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2019, poz. 72). 

3.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. 

zmieniające w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, 

w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2017, poz. 2379). 

4. Niniejszy Statut i Regulamin Organizacyjny Żłobka. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania 

 

§ 3 
 

1. Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia 

życia do 3 lat z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz 

wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka. 

2. Opieka jest sprawowana do dnia ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko 

kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie 

dziecka wychowaniem przedszkolnym – do lat 4. 

3. Żłobek pełni funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oaz edukacyjną. 
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§ 4 

 

1. Do zadań Żłobka należą w szczególności: 

a/ zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych, 

b/ zagwarantowanie opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie 

zajęć zabawowych z elementami edukacji przy uwzględnieniu indywidualnych 

potrzeb dziecka, 

c/ prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z uwzględnieniem 

rozwoju psychomotorycznego dziecka, właściwych do wieku dziecka oraz w 

przypadku dzieci z niepełnosprawnością-uwzględniających rodzaj 

niepełnosprawności, 

d/ zapewnienie wyżywienia zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej 

wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez 

Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. 

2. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych: 

a/ Żłobek zapewnia dziecku bezpieczne warunki bytowania oraz opiekę 

pielęgnacyjną, troszczy się o jego stan zdrowia podczas pobytu w i na terenie 

siedziby oraz w trakcie spacerów, 

b/ monitoruje etapy rozwojowe dziecka celem podjęcia ewentualnych działań 

pomocniczych, 

c/ dba o wyrabianie nawyków kultury osobistej i higieny życia codziennego, 

d/ kształtuje postawy i umiejętności społeczne poprzez zajęcia w grupie rówieśników 

i z opiekunami, 

e/ wdraża dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych oraz utrzymywania 

ładu i porządku w swoim otoczeniu, 

f/ współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu wspomagania ich w 

działaniach wychowawczych, pełni funkcję doradczą. 

3. Zakres i sposób wykonywania zadań edukacyjnych: 
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a/ Żłobek wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka poprzez organizację zajęć 

dostosowanych do jego możliwości i potrzeb, 

b/ rozwija i wspiera potencjał każdego dziecka poprzez indywidualizację pracy z 

każdym z podopiecznym, 

c/ wspomaga rozwój mowy poprzez zachęcanie do codziennej komunikacji i 

ćwiczenia logopedyczne, 

d/ wspiera dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych przez organiazację zabaw 

edukacyjnych, 

e/ rozbudza wrażliwość estetyczną poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne i 

teatralne. 

4. W realizacji powyższych zadań Żłobek kieruje się w szczególności: 

a/ dobrem dziecka, 

b/ koniecznością wspierania rozwoju dziecka. 

 

ROZDZIAŁ III 

Zasady naboru 

 

§ 5 

 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest: 

a/ przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Żłobka, 

pod adresem: www.malutkowo.pl/rekrutacja oraz wypełnienie i złożenie w formie 

papierowej Karty Przyjęcia Dziecka do Żłobka, 

b/ zawarcie umowy o świadczenie usług opiekuńczych pomiędzy 

rodzicami/opiekunami prawnymi, a Osobą prowadzącą Żłobek. Umowa zawierana 

jest na czas określony, nie dłuższy niż do ostatniego dznia roku szkolnego, w którym 

dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest 

objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. 

c/ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych powierzonych 

Administratorowi w firmie Krakowskie Złobki MALUTKOWO Iwona Grabowska. 

http://www.malutkowo.pl/rekrutacja
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d/ zapoznanie się i akceptacja Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Żłobka. 

2. Rozwiązanie umowy przyjęcia dziecka do Żłobka następuje na warunkach 

określanych w Umowie. 

3. Nabór do Żłobka ma charakter otwarty i prowadzony jest w sposób ciągły z 

uwzględnieniem pierwszeństwa przyjęcia dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci z 

rodzin wielodzietnych. 

4. Rodzic/opiekun prawny otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu dziecka do Żłobka 

po rozpatrzeniu przez Osobę prowadzącą formularza zgłoszeniowego. 

5. W przypadku liczby dzieci ubiegających się o przyjęcie do Żłobka wyższej od liczby 

dostępnych miejsc w Żłobku, tworzona jest lista rezerowa. W przypadku zwolnienia 

się miejsca w Żłobku o kolejności przyjęcia decyduje data przesłania formularza 

zgłoszeniowego. 

6. Dziecko może zostać wykreślone z listy dzieci uczęszczających do Żłobka w 

przypadku gdy: 

a/ Rodzic/opiekun prawny nie dokonał opłaty za usługi Żłobka w terminie 

wskazanym w Umowie, 

b/ Rodzic/opiekun prawny nie przestrzega założeń Statutu oraz Regulaminu 

Organizacyjnego Żłobka, 

c/ Rodzic/opiekun prawny zatai informacje o stanie zdrowia dziecka, mające istotny, 

negatywny wpływ na jego funkcjonowanie w Żłobku, 

d/ Rodzic/opiekun prawny odmawia współpracy z personelem Żłobka w kwestiach 

rozwiązywania problemów wychowawczych i zdrowotnych dziecka, 

e/ zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu innych dzieci oraz 

opiekunów. 

7. Ma prawo do rezygnacji z usług świadczonych przez Żłobek na warunkach 

określonych w Umowie. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest 

równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy dzieci uczęszczających do Żłobka. 
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ROZDZIAŁ IV 

Źródła zasady finansowania 

 

§ 6 

 

1. Działalność Żłobka finansowana jest z: 

1) dotacji z budżetu Gminy, 

2) opłat wnoszonych przez rodziców, 

3) darowizn, 

4) innych środków pozyskiwanych na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Żłobka określają odrębne przepisy. 

§ 7 

 

Pobieranie opłat za Przedszkole 

1. Żłobek realizuje odpłatne świadczenia w zakresie opieki pielęgnacyjnej oraz 

edukacyjnej. 

2. Działalność Żłobka jest finansowana przez gminę Kraków oraz rodziców –  

w formie comiesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku. 

3. Opłata za Żłobek składa się z trzech części: 

1) Opłaty adminisytracyjnej, 

2) opłaty za korzystanie z opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, 
 
3) opłaty za wyżywienie. 

 
4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 pkt 1 ustalana jest przez Osobę 

prowadzącą Żłobek i publikowana na stronie internetowej. Opłata administracyjna 

przeznaczona jest na zakup wyprawki dla dziecka, artykułów higienicznych ( poza 

jednorazowymi pieluchami, maściami na odparzenia i jednorazowymi chusteczkami 

nawilżającymi, które rodzic dostarcza we własnym zakresie) i podstawowych 

materiałów edukacyjnych, a także obowiązkowego ubezpieczenia dziecka. Wpłata 
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opłaty administracyjnej stanowi gwarancję rezerwacji miejsca w Żłobku i jest 

bezzwrotna. 

5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustalana jest przez Osobę 

prowadzącą Żłobek i publikowana na stronie internetowej. Zmiana wysokości opłaty 

wymaga zmiany umowy o świadczenie usług opiekuńczych w formie aneksu. Dla 

rodziców objętych programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+, Karta Dużej 

Rodziny oraz Karta „N”, koszt pobytu dziecka w Żłobku obniżany jest o 20% jego 

nominalnej wysokości.  

6. Opłatę o której mowa w ust. 3 pkt 1, wnosi się  

w okresach miesięcznych, w terminie do 5 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc, 

przelewem na wskazany przez Żłobek numer rachunku bankowego. Żłobek prowadzi 

odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za czesne i rachunek bankowy 

przeznaczony na wpłaty za żywienie.  

7. Dzienna opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku ustalana jest na podstawie 

obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm 

żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa Osoba prowadząca Żłobek. 

Dla rodziców objętych programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+, Karta Dużej 

Rodziny oraz Karta „N”, koszt wyżywienia dziecka w Żłobku obniżany jest o 20% jego 

nominalnej wysokości.  

8. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z dołu do 5 dnia miesiąca, 

następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z usług Żłobka.  

9. Zasady korzystania z posiłków przez personel określają odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Zasady funkcjonowania 

 

§ 8 

 

 

2. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora określa 

Regulamin Organizacyjny Żłobka   

3. Opiekę nad dziećmi w Żłobku sprawują opiekunowie o kwalifikacjach zgodnych z 

zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (zwani w dalszej części opiekunami) 
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oraz pielęgniarka/położna. Jeden opiekun zajmuje się maksymalnie ośmiorgiem dzieci, 

a w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej 

opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, maksymalnie pięciorgiem 

dzieci. 

4.  Żłobek czynny jest przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy oraz dni wolnych ustalanych przez Osobę prowadzącą Żłobek. Wykaz dni, w 

których Żłobek będzie nieczynny (poza dni ustawowo wolne od pracy) ogłaszany jest z 

początkiem roku szkolnego i obowiązuje do końca roku szkolnego, w którym został 

ustanowiony. Wykaz dni wolnych umieszczany jest na stronie internetowej Żłobka oraz 

na tablicy ogłoszeń. 

5. Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. 

6. Dzienną organizację pracy Żłobka określa ramowy plan dnia ustalony przez Dyrektora 

Żłobka. 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Żłobka zawiera Regulamin Organizacyjny. 

 

§ 9 

 

1. Żłobek zapewnia przestrzeganie praw dzieci przebywających w Żłobku 

zagwarantowanych przez Konwencję o Prawach Dziecka, w szczególności prawa do: 

a/ właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego uwzględniającego 

zasady higieny pracy umysłowej, 

b/ ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

c/ poszanowania godności i własności osobistej, 

d/ indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, 

e/ życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, 

f/ pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi 

zdarzeniami. 

2. Opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci 

uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i 

udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi. 
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§ 10 

1. Opłaty wnoszone są przelewem na rachunki bankowe wskazane w Umowie. W tytule 

przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonywana jest 

opłata. 

2. Opłaty za pobyt Dziecka w Żłobku należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 

5 dnia każdego miesiąca. 

 

3. Opłaty za wyżywienie rozliczane są na koniec miesiąca. Opłatę należy uiszczać do 5 

dnia kolejnego miesiąca, za wykorzystane posiłki. Nieobecność Dziecka i odwołanie posiłku 

należy zgłaszać najpóźniej do godziny 800 w dniu nieobecności. Opłata za nieodwołane 

posiłki będzie naliczana zgodnie ze stawką ustaloną w umowie. 

 

4. Dniem uiszczenia opłaty jest dzień wpłynięcia środków na konto Żłobka. 

 

5. Czesne i opłata za karnety płatne są przez 12 miesięcy, a ich wysokość za dany rok 

ustalana jest na podstawie Cennika, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu 

oraz na podstawie zapisów Umowy. Wysokość czesnego i opłaty za karnety może ulec 

zmianie w trakcie trwania umowy na podstawie punktu 31 Regulaminu. 

 

6. Rodzice mają prawo do skorzystania z ulg w wysokości czesnego w razie nieobecności 

Dziecka w Żłobku, na zasadzie wyboru jednego z dwóch następujących wariantów: 

  6.1. Raz w trakcie trwania umowy: w wypadku nieobecności Dziecka powyżej 10 dni 

  roboczych w jednym miesiącu. Wysokość czesnego w tym wypadku wynosi 60 % 

czesnego      

  nominalnego i jest wnoszona przez Rodziców w miesiącu następującym po miesiącu   

  nieobecności Dziecka w Żłobku. 

  6.2. W każdym miesiącu trwania umowy: 

              6.2.1. W wypadku nieobecności dziecka powyżej 10 dni roboczych w wysokość    

              czesnego wynosi 90 % czesnego nominalnego. 

              6.2.2. W wypadku nieobecności dziecka powyżej 15 dni roboczych w wysokość  

              czesnego wynosi 85 % czesnego nominalnego. 

              6.2.3. W wypadku nieobecności dziecka w całym miesiącu w wysokość czesnego   

              wynosi 80 % czesnego nominalnego. 
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Ulgi wymienione w punkcie 6 Regulaminu nie dotyczą umów zawartych w ramach opieki 

godzinowej (karnety). 

 

7. W wypadku nieobecności Dziecka korzystającego z karnetów niewykorzystane godziny 

mogą zostać wykorzystane do końca następnego miesiąca. 

 

8. Wysokość czesnego w pierwszym miesiącu uczęszczania Dziecka do Żłobka jest 

ustalana na zasadach zawartych w punkcie 27 Regulaminu. 

 

9. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie Rodzic zostanie wezwany w terminie 

7 dni do uregulowania zaległości. W przypadku nie dotrzymania tego terminu Żłobek może 

odmówić świadczenia usług. Jednocześnie Żłobkowi przysługuje prawo wyegzekwowania 

zaległych płatności łącznie z odsetkami za zwłokę. 

 

10. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Właścicielka Żłobka ma prawo zmieniać 

wysokość opłat w trakcie trwania umowy. O zmianach Rodzice będą zawiadamiani z 30 

dniowym wyprzedzeniem. 

11. W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności Żłobka (jego 

zamknięcie) przez decyzję wydaną przez organy państwowe uzasadnionego 

nadzwyczajnymi, niezależnymi od Żłobka okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu 

dzieci, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do ponoszenia opłat w wysokości 

uzgodnionej z Osobą prowadzącą Żłobek, określoną w drodze porozumienia stron. 

Opłata ma na celu pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Żłobka w trakcie 

zawieszenia, ograniczenia jego funkcjonowania lub zamknięcia 

12. Pokrywanie przez rodziców/prawnych opiekunów kosztów stałych w okresie 

zawieszenia działalności Żłobka, które nie jest zależne od Osoby prowadzącej ma na 

celu utrzymanie Żłobka w gotowości na przyjęcie dzieci po zakończonym okresie 

zawieszenia lub zamknięcia. 

1. Żłobek zobowiązuje się dostosowywać się do wszelkich wytycznych i procedur 

wymaganych do ponownego otwarcia Żłobka po okresie ograniczenia jego działalności 

lub zamknięcia. 

2. W czasie zawieszenia (zamknięcia) Żłobka rodzice ponoszą opiaty skalkulowane przez 

Osobę prowadzącą jako opłatę niezbędną do zapewnienia funkcjonowania Żłobka, nie 

ponoszą natomiast kosztów za wyżywienie i zajęcia dodatkowe. 
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Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§11 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu personel Żłobka i rodziców/opiekunów 

prawnych. 

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do zapisów w Statucie 

zostaje on: 

a. opublikowany na stronie internetowej Żłobka, 

b. umieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku Żłobka. 

3. Regulamin Organizacyjny nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem. 

4. Zmian w Statucie dokonuje Osoba prowadząca Żłobek. Zmiany w Statucie 

ogłaszane są na stronie internetowej Żłobka oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 

Żłobka. 

5. Aktualizacja Statutu wchodzi w życie z dniem 05.05.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
KRAKOWSKIE ŻŁOBKI MMAALLUUTTKKOOWWOO, ul. Łepkowskiego  5 LU 1, 31-423 Kraków 

www.malutkowo.pl  mail: biuro@malutkowo.pl 

tel/fax +48 12 294 89 01 


