Częstochowa 23.07.2014

Aneks nr 1
z dnia 23.07.2014 r. do załącznika nr 1
do zarządzenia nr 1 z dnia 03.01.2014 r.
p.o. dyrektora Żłobka Miejskiego „ Reksio”
wprowadzający zmiany:
w regulaminie organizacyjnym

1. Rozdział I
§ 1 punkt 2 – otrzymuje brzmienie:
Żłobek Miejski z dniem 04 kwietnia 2011 r. został wpisany do Rejestru Żłobków
i Klubów dziecięcych, na mocy Ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi do lat 3. Wpisu dokonał Prezydent Miasta Częstochowy dnia
04.04.2011 r. pozycja nr 1
§ 2 - otrzymuje brzmienie:
Żłobek działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2.Ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
3. Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
5.Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych
6. Statutu Żłobka stanowiącego załącznik do Uchwały nr 747/XLI/2013
Rady Miasta Częstochowy z dnia 29.08.2013 r. w sprawie ustalenia
Statutu
7. Niniejszego regulaminu organizacyjnego

§ 3 - otrzymuje brzmienie:
1. Regulamin organizacyjny określa organizację pracy w Żłobku Miejskim
2. Żłobek prowadzi dokumentację organizacyjną i finansową zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
3. Zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi
zadaniami
4. Żłobek wykonuje zadania zgodnie z zapisami Statutu Żłobka

§4 - otrzymuje brzmienie:
1. Żłobek sprawuje opiekę wychowawczo – edukacyjną nad dziećmi w wieku od
20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia lub w przypadku, gdy niemożliwe
lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku
życia
2. Placówka zapewnia opiekę dzieciom z terenu miasta Częstochowy.
Przeznaczona jest na 150 miejsc dla dzieci:
- 75 miejsc w placówce przy Alei Armii Krajowej 66a
- 75 miejsc przy ul. Sportowej 34a
Opieka nad dziećmi sprawowana jest w obu placówkach w trzech grupach
dostosowanych do wieku i rozwoju psycho – fizycznego dzieci. Odpowiednich
ustaleń kwalifikacyjnych dokonuje dyrektor placówki przy współpracy
pielęgniarek żłobka z uwzględnieniem opinii rodziców dzieci.
Tabela nr 1
Grupa I - niemowlaki

Grupa II - średniaki

od 20 tyg.życia do 1,6 r.ż od 1,6 r.ż. do 2,6 r.ż.

Grupa III - starszaki
od 2,6 r.ż. do 3 lat

3. Żłobek czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
05.30 – 17.00
Organizacja dnia pracy placówki / w tym godzin posiłków i czynności

opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych/ określa ramowy rozkład dnia
ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych i
możliwości psycho – fizycznych
Tabela nr 2:
Godziny pracy pielęgniarek i opiekunek
05:30 - 13 : 30

08: 00 - 16:00

09: 00 – 17:00

4. Dzieci mogą przebywać w żłobku do 10 godzin, pobyt ponad ten czas jest
płatny dodatkowo 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę w ramach pracy placówki.
5. Pracą żłobka kieruje dyrektor i zastępca dyrektora
6. Do obowiązków dyrektora i jego zastępcy należy w szczególności
organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami w
celu zapewnienia dzieciom przebywającym w żłobku troskliwej, serdecznej i
zbliżonej do domu rodzicielskiego opieki.
2. Rozdział II – otrzymuje brzmienie:
Organizacja Żłobka Miejskiego „Reksio”
Skreślono zadania żłobka - punkty od 1 do 22
W Organizacja Żłobka Miejskiego skreślono § 3,4,
§ 5 otrzymuje numerację § 3
§ 6 otrzymuje numerację § 4
§ 7 otrzymuje numerację § 5

p.o.dyrektora
Anna Rysińska

