
 
UCHWAŁA NR LVI/318/2018 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Sławnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000) oraz art. 11 ust. 1 i 2 i art. 12a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku 

do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 603, poz. 650) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sławnie (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego z 2016 r. poz. 3534) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 6 dodaje się ust. 4 - 8 w następującym brzmieniu: 

„4. W Żłobku może zostać utworzona Rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszcza-

jących do Żłobka. 

5. Rada rodziców, w składzie co najmniej trzech osób, powoływana jest podczas pierwszego zebrania 

ogólnego z rodzicami. 

6. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną 

strukturę i tryb pracy Rady. 

7. Dyrektor Żłobka oraz opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęsz-

czających do Żłobka, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie 

pracy z dziećmi. 

8. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą brać udział w zajęciach prowadzonych w Żłobku po-

przez uczestnictwo w zajęciach otwartych: 

1) organizowanych co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym przez dyrektora Żłobka; 

2) które mogą mieć charakter uroczystości okolicznościowych”. 

2. W § 7 dodaje się ust. 6a w następującym brzmieniu: 

„6a. W przypadku, gdy liczba dzieci spełniających kryteria określone w ust. 6 jest większa niż liczba wol-

nych miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia dziecka. W szczególnie uzasadnio-

nych przypadkach Dyrektor Żłobka może przyjąć dziecko poza kolejnością”. 

3. Po § 7 dodaje się § 7a w następującym brzmieniu: 

„§ 7a. W przypadku zgłoszonej usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku, trwającej ponad ty-

dzień, dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, z listy dzieci 

nieprzyjętych, na podstawie umowy z jego rodzicami”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno i Dyrektorowi Żłobka Miejskiego 

w Sławnie. 

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

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie 

 

Edyta Szczygielska 
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