DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 23 kwietnia 2019
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1269

Data: 23.04.2019 15:18:45

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej
pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1523 oraz z 2018r., poz. 2243) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr LIX/367/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie
Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub
Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1619),
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą nr LXI/385/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018r.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy
w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1949 i 2296);
2) uchwałą nr LXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 listopada 2018r.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy
w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 2658);
3) uchwałą nr VI/32/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 1 lutego 2019r. o zmianie
uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie
Bobrzańskim i nadania jej statutu Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 425).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 uchwały Nr LXI/385/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia
2018r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy
w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu, które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.”;
2) § 2 i § 3 uchwały nr LXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 listopada
2018r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy
w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu, które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.”;
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3) § 2 i § 3 uchwały nr VI/32/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 1 lutego 2019r.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy
w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu, które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.”.
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Sawicki
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Załącznik do obwieszczenia z dnia 16 kwietnia 2019r.
Uchwała LIX/367/2018
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim
i nadania jej statutu
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r., poz. 506), art. 8 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019r., poz. 409) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077; z 2018r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354
i 2500 oraz z 2019r., poz. 303 i 326) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2018r. samorządową jednostkę budżetową pod nazwą „Klub Dziecięcy
w Nowogrodzie Bobrzańskim” z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Szkolna 6.
§ 2. Obszarem działania Klubu Dziecięcego jest Gmina Nowogród Bobrzański.
§ 3. Klub Dziecięcy będzie wykonywał zadania z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019r., poz. 409).
§ 4. Klubowi Dziecięcemu nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 5. 1) Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim zostanie wyposażony w mienie ruchome przekazane
według protokołu przekazania sporządzonego na dzień 30 września 2018 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.2)

1)

§ 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr LXI/385/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 30 sierpnia 2018r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub
Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1949), która weszła
w życie z dniem 3 września 2018 roku.
2)
Uchwała weszła w życie 19 lipca 2018 roku.
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Załącznik
do uchwały Nr LIX/367/2018
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 27 czerwca 2018r.
STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
Rozdział 1.
Nazwa i miejsce prowadzenia klubu dziecięcego
§ 1. 1. Klub dziecięcy działa pod nazwą „Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim” z siedzibą
w Nowogrodzie Bobrzańskim.
2. Klub dziecięcy prowadzi swoją działalność w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Szkolna 6.
§ 2. Klub dziecięcy działa w formie samorządowej jednostki budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański.
Rozdział 2.
Cele i zadania oraz sposób ich realizacji przez klub dziecięcy, z uwzględnieniem wspomagania
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku
dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności
§ 3. Klub dziecięcy realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności jest to:
1) troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;
2) zapewnianie dzieciom opieki, wyrabianie nawyków higieny oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;
3) wspomaganie indywidualnego rozwoju i edukacji każdego dziecka;
4) zapewnianie dzieciom opieki i wychowania w atmosferze bezpieczeństwa i zrozumienia;
5) kształtowanie postaw społecznych dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania wśród rówieśników;
6) troska o rozwój umysłowy dziecka, rozwój jego mowy, wyrabianie orientacji w przestrzeni, poznanie
otaczającego środowiska społecznego i przyrodniczego;
7) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień poprzez różne formy działalności
plastyczno-technicznej;
8) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej i medycznej w razie
potrzeby, zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności;
9) zapewnianie dzieciom prawidłowego żywienia oraz przestrzeganie zasad higienicznych.
§ 4. Wynikające z powyższych celów zadania klub dziecięcy realizuje w ramach następujących obszarów:
1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym
środowisku;
2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb każdego dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności;
4) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli
i przeżyć;
5) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego
postępowania i zachowań prozdrowotnych;
6) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
7) stwarzanie sytuacji do bezpośredniej obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym,
społecznym, kulturowym i technicznym.
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§ 5. 1. Zadania, o których mowa w § 3, będą realizowane poprzez prowadzenie zajęć zabawowych,
muzycznych, rytmicznych, plastycznych, technicznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
i jego rozwoju psychomotorycznego.
2. W celu realizacji zadań klub dziecięcy organizuje dzieciom i ich rodzicom pomoc opiekuńczo–
wychowawczo-dydaktyczną, a także w miarę możliwości i potrzeb pomoc logopedyczną i medyczną. Pomoc
ta realizowana będzie poprzez współpracę z:
1) opiekunami zatrudnionymi w klubie dziecięcym;
2) logopedą;
3) psychologiem;
4) terapeutami.
3. Realizując zadania rozpoznające indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaganie rodziny
w wychowaniu dziecka a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
i stopnia niepełnosprawności, klub dziecięcy może organizować według potrzeb zajęcia dodatkowe.
§ 6. 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka dokonywane jest przez rodziców lub upoważnioną przez nich
osobę pełnoletnią.
2. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.
3. Rodzice obowiązani są przekazać dziecko opiekunce, wyklucza się pozostawienie dzieci samych przed
budynkiem, w szatni lub korytarzu.
4. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić opiekunowi.
5. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
lub będącą pod wpływem środków odurzających.
6. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie i braku informacji ze strony rodziców, klub dziecięcy
informuje o tym fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.
Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci do klubu dziecięcego, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin
wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych
§ 7. 3) 1. Do klubu dziecięcego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Nowogród Bobrzański
i zamieszkałe poza jej terenem.
2. Zapisy do klubu dziecięcego prowadzone są przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę
posiadania wolnych miejsc.
3. Przyjęcia dziecka do klubu dziecięcego dokonuje się na podstawie karty zgłoszenia. Karty zgłoszeń
dzieci oczekujących na przyjęcie podlegają uaktualnieniu przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka
w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na kolejność przyjęcia do klubu dziecięcego.
4. Dzieci uczęszczające do klubu dziecięcego będą przyjmowane na kolejny rok automatycznie
na podstawie deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w klubie dziecięcym.
5. Naboru dzieci do klubu dziecięcego dokonuje kierownik placówki.
6. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do klubu dziecięcego przekracza liczbę wolnych miejsc,
w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
1) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie);
2) posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

3)

§ 7 statutu w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 1 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub
Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 435), która weszła w życie
z dniem 13 lutego 2019 roku.
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7. Gdy liczba dzieci spełniających kryteria określone w ust. 6 jest większa od liczby wolnych miejsc
w klubie dziecięcym lub gdy żadne z dzieci nie spełnia kryteriów określonych w ust. 6, a liczba dzieci jest
większa od liczby wolnych miejsc w klubie dziecięcym, przy przyjmowaniu dzieci do klubu dziecięcego brane
są pod uwagę następujące równoważne kryteria:
1) rodzice lub opiekunowie dziecka powracają na rynek pracy;
2) dziecko jest samotnie wychowywane przez pracującą matkę lub ojca;
3) dziecko posiada jednego lub dwojga niepełnosprawnych pracujących rodziców;
4) dziecko ukończyło 18 miesiąc życia;
5) dziecko ma obojga pracujących rodziców (opiekunów prawnych);
6) dziecko zamieszkuje na terenie gminy Nowogród Bobrzański;
7) rodzeństwo dziecka uczęszcza już do klubu dziecięcego.
8. Dzieci nieprzyjęte do klubu dziecięcego z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście
oczekujących na przyjęcie.
9. W przypadku zwolnienia się miejsca, dzieci przyjmowane są do klubu dziecięcego zgodnie z kolejnością
na liście oczekujących na przyjęcie.
10. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, jego nieobecności
trwającej powyżej 2 miesięcy, na jego miejsce może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących.
Przyjęcie następuje jedynie na czas nieobecności pierwszego dziecka.
Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci w przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym, na czas jego
nieobecności
§ 8. 1. W przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym można przyjąć na miejsce tego dziecka, na
czas jego nieobecności, inne dziecko.
2. 4) Przyjęcie dziecka następuje zgodnie z trybem opisanym w § 7 ust. 3, ust. 6 i ust. 7.
Rozdział 5.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym
§ 9. 1. W przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym dokonuje się odliczenia opłat za pobyt,
proporcjonalnie za okres nieobecności dziecka w przyjętym okresie rozliczeniowym.
2. Opłata za wyżywienie podlega zmniejszeniu, o ile nieobecność dziecka została zgłoszona opiekunowi
lub kierownikowi klubu dziecięcego najpóźniej do godziny 8:00 dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.
Rozdział 6.
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym
§ 10. 1. Za zgodą kierownika klubu dziecięcego w zajęciach mogą brać udział rodzice dzieci
uczęszczających do klubu dziecięcego.
2. Udział rodziców w zajęciach nie może utrudniać sprawowania przez opiekunów właściwej i bezpiecznej
opieki.
3. Udział rodziców ogranicza się do obserwacji zajęć lub za zgodą opiekuna udział może być czynny
w formie prowadzenia prelekcji, czytania lub opowiadania bajek itp.
4. Rodzic biorący udział w zajęciach może pomagać lub samodzielnie dokonywać czynności obsługowych
takich jak karmienie, mycie, przebieranie itp., tylko w stosunku do własnego dziecka.
4)

§ 8 ust. 2 statutu w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr VI/32/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu
Bobrzańskiego z dnia 1 lutego 2019r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod
nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 435), która
weszła w życie z dniem 13 lutego 2019 roku.
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§ 11. 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
organizowane są w placówce co najmniej 1 raz w roku, na wniosek rodziców lub opiekunów.
2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania
wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
3. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy;
2) uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad wskazówek od opiekuna rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz
doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia;
4) wyrażania i przekazywania opiekunom oraz kierownikowi wniosków z obserwacji dokonanych na
terenie klubu.

