ANEKS NR 1 DO STATUTU
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LUBAWIE „AKADEMIA MALUSZKA”
na podstawie UCHWAŁY NR XLI/345/2018 RADY MIASTA LUBAWA
z dnia 24 stycznia 2018 r.
W Statucie Żłobka Miejskiego w Lubawie stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXII/177/2016 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 września 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej
jednostki organizacyjnej oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. z dnia 28 września
2016 r., poz. 3763) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Żłobek znajduje się pod adresem: ul. Rzepnikowskiego 9/2 w Lubawie.”.
2. w § 4 ust. 2 pkt 8 litera „c” dodaje się treść:
„pod warunkiem przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych. Szczegóły udziału
rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku określa Regulamin organizacyjny Żłobka.”.
3. § 4 ust. 2 pkt 8 dodaje się literę „d” w brzmieniu:
„d) utworzenia i funkcjonowania Rady Rodziców.”.
4. w § 6 ust. 6 dodaje się literę „a” w brzmieniu:
„a) Na czas planowanej i usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku trwającej minimum
3 miesiące na jego miejsce może być przyjęte inne dziecko.”.
5. § 6 ust. 7 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku większej ilości zgłoszeń do Żłobka w pierwszej kolejności
przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:
1) niepełnosprawność dziecka lub rodziców – 5 pkt.,
2) wielodzietność rodziny dziecka (3 i więcej dzieci) – 4 pkt.,
3) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie lub objęcie dziecka pieczą zastępczą – 3 pkt.,
4) oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą – 2 pkt.,
5) rodzeństwo dziecka objęte wychowaniem przedszkolnym – 1 pkt.”.
§ 6 ust. 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
„8. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których
mowa w ust. 7, odpowiednio:
1)
opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.
U. 2016.2046 z późn. zm.),
2)
oświadczenie o wielodzietności dziecka,
3)
oświadczenie o prawomocnym wyroku sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem, oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2017.697 z późn. zm.
4) oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki złożone oddzielnie przez każdego
rodzica, oświadczenie potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego,
5)
oświadczenie, że rodzeństwo dziecka jest objęte wychowaniem przedszkolnym.”.
6.

7. w § 6 ust. 9 wyrazy „ust. 8 pkt. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 8 pkt. 1.”

