PROJEKT
UCHWAŁA NR ………….2018
Rady Miasta w Jastrzębiu–Zdroju
z dnia …………….. 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu–Zdroju, ze zmianami





Działając na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),
art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t. j. Dz. U. z 2016, poz. 157; z 2017r. z późn. zm.),
§ 71 Uchwały nr IX.107.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Rada Miasta Jastrzębie–Zdrój
uchwala:
§1

W Statucie Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu–Zdroju, stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr VIII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. zmienionego
Uchwałą Nr IV.33.2013 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 26 marca 2013 r. oraz Uchwałą
Nr
IV.36.2014
Rady
Miasta
Jastrzębie–Zdrój
z
dnia
27
marca
2014
r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale 2 Cele i zadania Żłobka, w § 3 dodaje się ust.3 i ust.4 w brzmieniu:

„ust.3. Żłobek współdziała w zakresie realizacji swoich zadań z rodzicami/opiekunami
prawnymi dzieci uczęszczających do Żłobka w tym poprzez udział w organizowanych
zajęciach opiekuńczo–wychowawczych i edukacyjnych”
„ust.4. W Żłobku istnieje możliwość utworzenia Rady Rodziców będącej reprezentacją ogółu
rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka”

2. W Rozdziale 3 Warunki przyjmowania dzieci w § 4 dodaje się ust. 4, ust.5 i ust.6 w brzmieniu:

„ust.4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci z uwzględnieniem preferencji dla rodzin
wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych tj., pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka ma
dziecko:
1) legitymujące się stopniem niepełnosprawności,
2) z rodziny wielodzietnej,

3) którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub pobierają naukę w szkole lub
w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą,
4) którego tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub pobiera naukę w szkole
lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą.”

„ust.5. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do Żłobka w zależności od możliwości, jakimi
dysponuje placówka, aby zapewnić dzieciom właściwą opiekę, jakiej wymaga ich stan zdrowia ze

szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności.”

„ust.6. W przypadku trwającej dłużej niż miesiąc usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku,
Dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka, na czas jego dalszej nieobecności, inne
dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.”
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie–Zdrój.
§3
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr…………………………Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój

z dnia …………………………………………

w sprawie zmiany statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu - Zdroju
W związku ze zmianami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, wprowadzonymi ustawą
z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), statut Żłobka powinien określać:
1) warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci
niepełnosprawnych;
2) warunki przyjmowania dzieci w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku;
3) zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku.

W związku z powyższym należy uzupełnić Statut Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu - Zdroju
o ww. zapisy.
Projekt uchwały podlega konsultacjom społecznym.
Naczelnik Wydziału Polityki
Społecznej i Mieszkaniowej
Joanna Cisek

