STATUT
ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO „FARMA ARTYSTÓW”
§1
Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania Żłobka Niepublicznego „Farma
Artystów” (dalej: FARMA ARTYSTÓW).
2. Siedziba FARMY ARTYSTÓW znajduje się pod adresem: ul. Europejska 14C, 02-964 Warszawa.
1.

§2
1. FARMA ARTYSTÓW realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy a w szczególności:
a) Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych.
b) Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka.
c) Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
d) Rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości,
przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym
środowiskiem i przyrodą.
e) Wyrabianie nawyków higieny życia codziennego.
f) Prawidłowy rozwój fizyczny dzieci.
g) Kształtowanie postaw społecznych.
h) Dbanie o odpowiednie żywienie.
§3
1. Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:
a) Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i
zdrowym środowisku.
b) Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych.
c) Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.
d) Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
e) Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
f) Rozwijanie wrażliwości moralnej.
g) Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w
otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

h) Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania
własnych myśli i przeżyć.
i) Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
j) Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego,
bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
k) Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
§4
1. FARMA ARTYSTÓW realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
a) Dobrem dziecka.
b) Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych.
c) Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwoju
zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.
§5
1. Dyrektor lub kierownik placówki żłobka może dokonać zmian w treści statutu wyłącznie po
uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody właściciela, pod rygorem bezskuteczności zmiany.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on zamieszczony na
tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki.
3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z
postanowieniami niniejszego statutu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
5. Żłobek zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym statucie.
6. Statut wchodzi w życie z dniem 4 maja 2017 roku.

