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Akademia Pierwszych Kroków  

Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział I  

Postanowienia ogólne. 

§ 1 

Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym jest 

jednostką niepubliczną i działa na podstawie: 

1) Tekst jednolity ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. z 2016r r. Poz. 157 2017r poz.60), zwanej dalej ustawą 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 10 lipca 2014 roku 

poz.925 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów 

dziecięcych (Dz.U. z 2013 r. poz.1457). 

 

§ 2 

1. Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym, 

zwana dalej żłobkiem, jest placówką niepubliczną wpisaną do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych prowadzonego przez Urząd Miasta Katowice. 

2. Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym ma 

swoją siedzibę w Katowicach 40-672 ul. Armii Krajowej 268. 

3. Organem prowadzącym Akademię Pierwszych Kroków Żłobka niepublicznego z 

oddziałem integracyjnym jest Akademia M. Trólka Sp. j. z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Armii Krajowej 268, wpisaną do rejestru KRS 0000383590, NIP 6462915010 

4. Organem sprawującym nadzór nad żłobkiem jest Urząd Miasta Katowice. 

5. Ustalona nazwa używana przez Żłobek w pełnym brzmieniu posiada pieczęć o 

następującej treści:  

Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym 

ul. Armii Krajowej 268 

40-672 Katowice 

  

Rozdział II 

Cele i zadania Żłobka oraz zakres ich realizacji. 

 

§ 3 

1. Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym pełni 

funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednio do potrzeb dzieci z 

uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, oraz w miarę 

możliwości organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi od 20 tygodnia życia 

do lat 3. 

2. Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym 

sprawuje opiekę nad minimum jednym dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

3. Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym 

sprawuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną dla maksymalnie 12 dzieci 

w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. 

4. Zadaniem Akademii Pierwszych Kroków Żłobka niepublicznego z oddziałem 

integracyjnym jest: 



a) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych, 

b) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej 

przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności 

c) troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im 

właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz 

prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, 

d) troska o rozwój umysłowy dzieci, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków 

wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z 

otaczającym środowiskiem i przyrodą, 

e) kształtowanie postawy społecznej przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego 

współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć 

przywiązania i życzliwości, 

f) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień przez różne 

formy działalności oraz troski o estetykę otoczenia, 

g) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w jego 

wychowaniu, 

h) zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia, 

i) przestrzeganie zasad epidemiologicznych. 

 

§ 4 

1. Realizacja celu i zadań w Akademii Pierwszych Kroków Żłobku niepublicznym z 

oddziałem integracyjnym prowadzona jest w oparciu o przygotowany plan pracy 

wychowawczo- opiekuńczej, uwzględniając wiek i potrzeby indywidualne dzieci w 

grupie żłobkowej. 

2. Plan pracy rocznej żłobka  dopuszcza do użytku Dyrektor do spraw pedagogicznych w 

porozumieniu z opiekunem prowadzącym w żłobku 

3. Opiekunowie żłobka zapewniają zagospodarowanie czasu w żłobku w rozliczeniu 

tygodniowym/miesięcznym, w zależności od potrzeb indywidualnych dzieci. 

 

Czas dzielony jest na: 

a) opiekę pielęgnacyjną, zabawę, karmienie, spacery, usypianie,  

b) w zależności od potrzeb prowadzone są dodatkowo zajęcia z logorytmiki, 

muzykoterapii, dogoterapii, 

c) w zależności od panujących warunków atmosferycznych część wydzielonego 

czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na wycieczce ( 

organizowane są spacery, zabawy, zajęcia sportowe), 

d) pozostały czas - opiekun zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności 

opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. 

4. Dla zrealizowania zadań opiekuńczo – wychowawczych Akademia Pierwszych 

Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym współpracuje w 

szczególności z: 

a) rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci korzystających z usług Akademii 

Pierwszych Kroków Żłobka niepublicznego z oddziałem integracyjnym, 

b) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 



c) Poradnią Niepubliczną w Rybniku- w ramach współpracy z psychologiem, 

d) Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną nr2 w Katowicach. 

5. Informacja dotyczącej udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku. 

a) Rodzice na co dzień nie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w żłobku, 

b) Rodzice uczestniczą tylko w niektórych spotkaniach/uroczystościach w ciągu 

trwania roku szkolnego: spotkanie świąteczne, dzień rodzica, zebrania  

 

Rozdział III 

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku. 

 

§ 5 

Czesne 

1. Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym 

świadczy  usługi odpłatnie. 

2. Czesne ustala Organ Prowadzący. Wysokość czesnego reguluje Umowa cywilno-

prawna o świadczenie usług żłobkowych z Rodzicem/Prawnym Opiekunem dziecka. 

3. Czesne wnoszone jest do 5-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w 

Umowie. 

4. Za każdą rozpoczętą godzinę, powyżej wymiaru określonego w umowie, pobiera 

się opłatę dodatkową wskazaną w umowie 

5. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata czesnego nie ulega zmianie 

 

Wyżywienie 

1. Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym 

prowadzi żywienie (catering) dzieci odpłatnie: śniadanie, obiad i podwieczorek, na 

warunkach określonych w Umowie o świadczenie usług żłobkowych z 

Rodzicem/Opiekunem Prawnym dziecka.. 

2. W przypadku zgłoszonej do 8.30 rano dnia nieobecności dziecka, koszt dzienny 

cateringu nie jest naliczany.  

 

 

Rozdział IV 

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka. 

 

§ 6 

1. Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym 

sprawuje opiekę nad dziećmi z rodzin zamieszkałych na terenie Śląska. 

2. Uwzględnienie preferencji przyjmowania dzieci dla rodzin wielodzietnych będzie 

uwzględnianie po zakończeniu projektu unijnego.  

3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym dyrektor żłobka 

lub klubu dziecięcego może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności 

inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami. 

 

§ 7 

Do Żłobka Akademia Pierwszych Kroków uczęszczają dzieci w wieku od 10 miesiąca życia 

do 3 lat. 

 



§ 8 

1. Zapis dziecka do żłobka odbywa się poprzez złożenie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej  http://www.pierwsze-

kroki.eu osobiście, lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Na stronie 

internetowej www.pierwsze-kroki.pl  należy zapoznać się także ze wszystkimi 

wytycznymi dotyczącymi  szczegółowych warunków przyjmowania dzieci 

2. Przyjęcie dziecka następuje według kolejności zgłoszeń w ogłoszonym na 

stronie internetowej okresie przyjmowania dzieci. 

3. O przyjęciu dziecka niepełnosprawnego/dziecka posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego/dziecka posiadającego opinie w wczesnym 

wspomaganiu rozwoju, decyduje Dyrektor Zarządzający po konsultacji z 

Dyrektorem ds. Pedagogicznych, psychologiem i Radą Pedagogiczną, po 

wnikliwym zbadaniu sprawy ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

przygotowanie placówki pod kątem przyjęcia dziecka z określonym deficytem. 

4. Dobór dzieci niepełnosprawnych/dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego/dzieci posiadających opinie w wczesnym 

wspomaganiu rozwoju do grupy musi się odbywać z zachowaniem takich 

proporcji, które umożliwią harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i 

opiekuńczo-rewalidacyjną. 

5. Rodzice/Prawni Opiekunowie dziecka niepełnosprawnego/dziecka z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub dziecka z opinią o 

wczesnym wspomaganiu rozwoju zobowiązani są dostarczyć orzeczenie/opinię 

o stopniu niepełnosprawności/deficytu, oraz opinię lekarza dotyczącą 

niepełnosprawności, przed podpisaniem umowy z placówką. 

6. W procesie rekrutacji uwzględnia się preferencje dla rodzin wielodzietnych i 

dzieci niepełnosprawnych. 

7.  W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dyrektor żłobka może przyjąć na  

miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie 

umowy z jego rodzicami. 

 

Rozdział V 

Organizacja i zasady działania Żłobka 

 

§ 9 

8. Akademia Pierwszych Kroków, Żłobek Niepubliczny z oddziałem 

integracyjnym funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy,  

9. Żłobek czynny jest dla dzieci 10 godzin dziennie od poniedziałku  do piątku  w 

godzinach określonych w regulaminie. 

10. W okresie lipiec-sierpień, żłobek jest nieczynny przez 1 tydzień (przerwa 

remontowa).  

11. Data tygodnia w okresie wakacyjnym, w którym żłobek może być zamknięty 

podana jest do informacji Rodziców (Opiekunów Prawnych) do końca 

września każdego roku szkolnego.  

http://www.pierwsze-kroki.eu/
http://www.pierwsze-kroki.eu/
http://www.pierwsze-kroki.pl/


12. W dniach między świątecznych, Żłobek może być nieczynny, gdy liczba dzieci 

uczęszczających do grupy nie przekroczy 4  dzieci.  

13. Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku: 

6a) W zależności od potrzeb organizowane są zebrania z rodzicami, zajęcia 

otwarte, spotkania otwarte i spotkania indywidualne z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) dziecka w celu wymiany informacji na tematy opiekuńczo-

wychowawcze, edukacyjne i inne problemy związane z procesem 

wychowywania dziecka. 

§ 10 

 Organem prowadzącym . Akademię Pierwszych Kroków, zwanej dalej Żłobkiem 

niepublicznym z oddziałem integracyjnym jest:  Akademia M. Trólka Sp. j., z siedzibą w 

Katowicach przy ul. Armii Krajowej 268, wpisana do rejestru KRS 0000383590, NIP 

6462915010. 

§ 11 

   Organami Akademii Pierwszych Kroków Żłobka Niepublicznego z oddziałem 

integracyjnym są:  

    1. Dyrektor Zarządzający - powołany przez organ prowadzący (właściciel); 

    2. Dyrektor do spraw pedagogicznych – powołany przez Dyrektora Zarządzającego. 

 

§ 12 

1. Dyrektor ds. pedagogicznych zatrudniany jest przez Dyrektora Zarządzającego na 

podstawie umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony. 

2.  Dyrektor ds. pedagogicznych jest osobą działającą w imieniu i we współpracy z 

Dyrektorem Zarządzającym kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i 

dydaktyczną, a w szczególności: 

2.1.przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

2.2.sprawuje nadzór pedagogiczny nad Opiekunami; 

2.3.koordynuje opiekę nad dziećmi; 

2.4.współpracuje z rodzicami; 

3. W porozumieniu z Dyrektorem Zarządzającym oraz opiekunem prowadzącym, informuje 

rodziców o zachowaniu się dziecka w żłobku. 

4. Dopuszcza do użytku plan/ program pracy żłobka. 

5. Zawiera  umowy z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług żłobka w 

zakresie udzielonego umocowania.  



6. Skreśla za zgodą Dyrektora Zarządzającego wychowanka z listy dzieci uczęszczających do 

żłobka, z zachowaniem zasad zapisanych w projekcie unijnym przytoczonym w par.1 pkt. 

1.2. 

7.  Dyrektor ds. pedagogicznych w porozumieniu z Dyrektorem Zarządzającym i opiekunem 

prowadzącym organizuje działalność Żłobka, a w szczególności opiekun prowadzący: 

7.1.planuje  organizację pracy na dany rok szkolny; 

7.2.przydziela opiekunom  stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne; 

7.3.nadzoruje i umożliwia współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, w 

szczególności w zakresie znajomości rozwoju i zachowania dziecka; 

7.4.opiniuje pracę nauczycieli i przedkłada swoją opinie Dyrektorowi Zarządzającemu; 

7.5.wnioskuje o właściwe wyposażenie żłobka w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

7.6.egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość. 

8. Dyrektor ds. pedagogicznych może uczestniczyć i zaopiniować  zajęcia prowadzone prze 

opiekunów w grupie. 

9. Poszukuje, negocjuje, egzekwuje w imieniu Dyrektora Zarządzającego umowy z osobami 

trzecimi/firmami świadczącymi usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne dla 

żłobka. 

10. Dyrektor ds. pedagogicznych reprezentuje/zastępuje Dyrektora Zarządzającego w 

przypadku jego nieobecności we wszystkich sprawach związanych z działalnością Żłobka. 

 

§ 13 

Działalność Żłobka Akademii Pierwszych Kroków Żłobka Niepublicznego z oddziałem 

integracyjnym regulują przepisy wewnętrzne, a w szczególności: 

a) regulamin organizacyjny , 

b) zarządzenia wewnętrzne Dyrektora 

 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa żłobka 

 

§ 14 

Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym finansowany 

jest: 

1. z czesnego pobieranego od Rodziców/Opiekunów Prawnych /określonego w umowie/ 

2. ze środków budżetu Miasta Katowice, o ile żłobek takowe uzyska; 

3. ze środków własnych Organu Prowadzącego; 

Działalność finansową Żłobek Miejski realizuje w oparciu o obowiązujące w tym względzie 



przepisy prawa. 

§ 15 

Akademia Pierwszych Kroków Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym prowadzi i 

przechowuje wszelką dokumentację finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie. 

 

Rozdział VII 

Nadzór. 

 

§ 16 

1. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Akademii Pierwszych Kroków 

Żłobka niepublicznego z oddziałem integracyjnym w zakresie warunków i jakości 

świadczonych usług jest Urząd Miasta Katowice 

2. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawują odpowiednie służby sanitarne w 

Katowicach. 

 

Rozdział VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 17 

1. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

3. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów żłobka, Organu 

Prowadzącego.  

4. O wprowadzonych zmianach (nowelizacjach) do statutu Dyrektor Zarządzający 

żłobka zawiadamia Organ Prowadzący. 

5. Ujednolicony tekst statutu, zostanie umieszczony na stronie internetowej żłobka, oraz 

może zostać dołączony do umowy o świadczenie usług w żłobku. 

6. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz żłobka, z 

zachowaniem drogi służbowej rodzic (prawny opiekun) - 

opiekun/nauczyciel=wychowawca oddziału – Dyrektor ds. pedagogicznych – 

Dyrektor Zarządzający Przedszkola. 

 

§ 18 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

Zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 roku 

 

 


