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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Żłobka w Namysłowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/315/14 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek
w Namysłowie, wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się § 4 ust. 1, który przyjmuje brzmienie:
„1. Przyjmowanie dzieci do Żłobka następuje na podstawie kart zgłoszeń złożonych w Żłobku,
w terminie corocznie ustalanym przez dyrektora Żłobka.”.
2. W § 4, po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 i 7 w następującym brzmieniu:
„4. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Żłobka.
5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:
1) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź
całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
3) dzieci z rodzin wielodzietnych;
4) dzieci, których oboje rodzice pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie
dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
6. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci spełniających powyższe kryteria, niż miejsc
w Żłobku, prowadzone będzie losowanie z udziałem Komisji Rekrutacyjnej i rodziców.
7. Na czas planowanej nieobecności dziecka w Żłobku trwającej powyżej 2 miesięcy na jego miejsce
może być przyjęte dziecko, które nie zostało przyjęte do Żłobka i znajduje się na liście dzieci oczekujących
na miejsce w Żłobku.”.
3. Dotychczasowy § 6 staje się § 7, a § 6 przyjmuje brzmienie:
„§ 6. Rodzice dziecka uczęszczającego do Żłobka mogą uczestniczyć w:
1) zajęciach adaptacyjnych;
2) zajęciach otwartych organizowanych w danej grupie wiekowej, co najmniej 1 raz w roku;
3) imprezach i uroczystościach okolicznościowych;
4) spotkaniach grupowych i zebraniach ogólnych.”.
4. Dotychczasowy § 7 staje się § 8.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior
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Uzasadnienie
Zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie podyktowane są koniecznością dostosowania statutu do zmian
wprowadzonych do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Ponadto proponuje się zmienić termin rekrutacji do żłobka, którą dotychczas, zgodnie z zapisem
w statucie, przeprowadzano w miesiącu marcu. W bieżącym roku planowane jest uruchomienie niepublicznego
żłobka prowadzonego przez Fundację „Elementarz”, do którego nieznany jest jeszcze termin rekrutacji.
Przesunięcie terminu rekrutacji do żłobka publicznego i zbliżenie go do terminu rekrutacji do żłobka
niepublicznego być może pozwoli rodzicom na dokonanie wyboru między tymi placówkami.
Projektodawca: Burmistrz
JL/GB
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