
UCHWAŁA NR XLVIII/377/18
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym            (Dz. U. 
Z 2017 r.,poz 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.        o finansach publicznych ( 
Dz.U. z 2016 r.,poz. 1870 z późn. zm) oraz art. 11 ust. 1 i 2 i art.12 a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co 
następuje :

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie, zmienionej Uchwałą Nr XII/81/11 Rady Miejskiej w Oleśnie 
z dnia 30 sierpnia 2011 r., oraz zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/274/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 maja 
2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 8 otrzymuje brzmienie :

1) W żłobku może zostać utworzona Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do 
Żłobka.

2) Rada Rodziców powoływana jest podczas pierwszego zebrania ogólnego z rodzicami.

3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną  
strukturę i tryb pracy rady.

2. w § 9 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie : w pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są 
dzieci,kontynuujące pobyt w Żłobku.W przypadku,  gdy po przyjęciu dzieci kontynuujących pobyt w Żłobku liczba 
Kart zgłoszeń dziecka do Żłobka jest większa niż liczba wolnych miejsc, pierwszeństwo przyjęcia  mają dzieci 
zamieszkujące na terenie Gminy Olesno zgodnie z poniższą kolejnością :

1) dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci) ;

2) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

3) dzieci wychowywane przez samotnego rodzica pracującego lub uczącego się w systemie dziennym;

4) dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;

5) dzieci posiadające rodzeństwo korzystające ze Żłobka ;

6) dzieci z listy oczekujących, których rodzice ponownie ubiegają się o przyjęcie dziecka do Żłobka;

7) dzieci, których przyjęcie uzasadnione jest trudną sytuacją rodzinną lub losową.

3. po § 9 dodaje się § 9a w następującym brzmieniu:

1) Rekrutacja do Żłobka odbywa się raz w roku, w kwietniu.

2) Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku wolnych miejsc, umieszczane są na liście oczekujących.

3) W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście 
oczekujących na przyjęcie do Żłobka – z uwzględnieniem preferencji określonych w § 9 ust.11.

4) Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących jest potwierdzenie przez rodzica woli korzystania 
z usług Żłobka , poprzez złożenie Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka  w terminie od 1 kwietnia do 
30 kwietnia danego roku kalendarzowego,  w którym ma miejsce rekrutacja. Niespełnienie tego warunku 
skutkuje skreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

5) Warunkiem przedłużenia pobytu dziecka w Żłobku na kolejny rok szkolny jest złożenie przez rodzica Karty 
deklaracji kontynuowania pobytu dziecka w Żłobku w terminie, w którym ma miejsce rekrutacja.

Id: 101C1F29-C199-4E3B-9679-24ED2C8BF813. Podpisany Strona 1



6) W przypadku gdy liczba zgłoszeń do Żłobka jest większa od liczby miejsc, Dyrektor może powołać Komisję 
Rekrutacyjną składającą się z trzech pracowników Żłobka. Na czele Komisji jako jej przewodniczący stoi 
dyrektor Żłobka. Komisja ze swych prac sporządza protokół.

7) W przypadku trwającej dłużej niż jeden miesiąc planowanej usprawiedliwionej pisemnie nieobecności dziecka 
w Żłobku, dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka, na czas jego planowanej nieobecności, inne dziecko  
na podstawie umowy z jego rodzicem.

8) W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłata za pobyt i opłata za wyżywienie pobierana jest za dni 
faktycznej obecności.

9) Warunkiem korzystania z usług Żłobka jest podpisanie umowy cywilno prawnej pomiędzy Żłobkiem 
a rodzicem.

4. po § 9 a dodaje się § 9 b w brzmieniu :

1) Dyrektor Żłobka oraz opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających 
do Żłobka, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy 
z dziećmi.

2) Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą brać udział w zajęciach prowadzonych w Żłobku poprzez 
uczestnictwo w zajęciach otwartych.

3) Zajęcia otwarte organizowane są co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym przez Dyrektora Żłobka.

4) Zajęcia otwarte mogą mieć charakter uroczystości okolicznościowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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