
UCHWAŁA NR 819.LVI.2018

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii 
Krajowej 66a w  Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i ust. 41 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000) oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (jt. Dz. U. z 2018 r., poz. 603, 650)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy 
ul. Sportowej 34a w Częstochowie stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Częstochowy 
Nr 747/XLI/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy 
Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2013 r., poz. 5439) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w następującym brzmieniu:

„3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:

1) pochodzące z rodziny wielodzietnej, posiadającej co najmniej troje małoletnich dzieci,

2) niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

3) rodzica pracującego, samotnie wychowującego dziecko.

4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku trwającej, co najmniej nieprzerwanie 1 miesiąc, 
dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko 
o zbliżonym wieku stosując następujące zasady rekrutacji:

1) informacja o możliwości przyjęcia innego dziecka zostanie umieszczona w formie komunikatu na 
stronie internetowej Żłobka oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w jego siedzibie,

2) pierwszeństwo przy przyjęciu dziecka mają wnioski rodziców/opiekunów, których dzieci wpisane są 
na listę rezerwową będącą w posiadaniu Żłobka,

3) dyrektor Żłobka zawiera pisemną umowę z rodzicami/opiekunami dziecka przyjętego na czas 
nieobecności, określającą szczegółowe warunki pobytu dziecka w Żłobku, czas i okres tego pobytu 
oraz termin wniesienia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku,”;

2) w § 8 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. W dniach i godzinach określonych przez dyrektora Żłobka możliwy jest udział 
rodziców/opiekunów w zajęciach prowadzonych w Żłobku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

Id: A802D5B5-0E19-443E-943B-D765A8AA76D2. Podpisany Strona 1



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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy

Zdzisław Wolski
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