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UCHWA A Nr ___/6/___/11

Rady Miejskiej w I owej

z dnia ____________________ 2011 r.

w sprawie planu nadzoru nad obkami, klubami dzieci cymi oraz dziennymi

opiekunami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 1) i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego

2011 r. o opiece nad dzie mi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) – Rada Miejska w

owej uchwala, co nast puje:

§ 1. Ka dy wpisany do rejestru obek i klub dzieci cy oraz wpisany do wykazu dzienny
opiekun jest obj ty nadzorem w zakresie warunków i jako ci wiadczonej opieki poprzez
wykonanie czynno ci nadzorczych przez upowa nione osoby wskazane przez Burmistrza

owej wed ug nast puj cego planu:
1) przeprowadzenie czynno ci nadzorczych w lokalu w drugim miesi cu od dnia

rozpocz cia dzia alno ci potwierdzonej wpisem do odpowiedniego rejestru lub
wykazu prowadzonego przez Burmistrza I owej;

2) przeprowadzenie co najmniej raz w roku czynno ci nadzorczych w lokalu w terminie:
a) wrzesie  lub pa dziernik danego roku,
b) stycze  lub luty danego roku gdy temperatura na zewn trz jest ni sza ni  0oC.

§ 2. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 3. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
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Protokó

z dnia _________________________

z wizytacji pomieszcze  przeznaczonych do prowadzenia

obka

w celu ustalenia, czy zapewnione s  bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki
nad dzie mi.

Osoby obecne podczas wizytacji:

ze strony Burmistrza I owej (zarz dzenie nr ________ z dnia __________):

1) _______________________________________

2) _______________________________________

3) _______________________________________

4) _______________________________________

ze strony podmiotu zamierzaj cego prowadzi obek

(nazwa lub imi  i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu zamierzaj cego prowadzi obek)

1) _______________________________________

2) _______________________________________

3) _______________________________________

4) _______________________________________

Miejsce planowanego prowadzenia obka (miejsce wizytacji):

(adres miejsca prowadzenia obka)

Wizytacja przeprowadzona jest przed dokonaniem wpisu obka do rejestru
prowadzonego przez Burmistrza I owej, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dzie mi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).
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Ustalenia:

1) Czy miejsce przeznaczone do prowadzenia obka
posiada co najmniej dwa pomieszczenia (art. 24 ust. 1 pkt
1 ustawy) ?

TAK / NIE*)

2) Czy co najmniej jedno z pomieszcze  przeznaczonych do
prowadzenia obka przystosowane jest do odpoczynku
dzieci (art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy) ?

TAK / NIE*)

3) Czy jest mo liwo  zapewnienia dzieciom higienicznego
spo ywania posi ków (art. 24 ust. 2 ustawy) ? TAK / NIE*)

4) Czy podmiot okaza  pozytywn  opini  komendanta
powiatowego Pa stwowej Stra y Po arnej dotycz
spe nienia wymaga  okre lonych w przepisach
techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie
przeciwpo arowej dla kategorii zagro enia ludzi ZL II
(§ 2 ust. 1 rozporz dzenia) ?

TAK / NIE*)

 lub w budynkach lub ich cz ciach spe niaj cych
wymagania okre lone w § 2 ust. 2 rozporz dzenia ? TAK / NIE*)

5) Czy podmiot okaza  pozytywna opini  pa stwowego
powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie
spe nienia wymaga  okre lonych w § 3 rozporz dzenia ?

TAK / NIE*)

W przypadku nie spe nienia wymaga  okre lonych w punktach 1 do 3 nale y szczegó owo
opisa  stan faktyczny (je eli spe niono wymagania, nale y wpisa  „nie dotyczy”):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

*) niepotrzebne skre li
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Inne uwagi i spostrze enia wniesione do protoko u przez osoby obecne podczas wizytacji:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Podczas wizytacji wykonano _______ szt. zdj  pomieszcze  przeznaczonych na
prowadzenie obka, które zostan  do czone do niniejszego protoko u.

Na tym protokó  zako czono i podpisano.

________________________, dnia _____________________, godz. __________________
                      (miejscowo )                                                                     (data)                                                                  (godzina)

osoby dzia aj ce w imieniu       osoby dzia aj ce w imieniu
      Burmistrza I owej podmiotu ubiegaj cego si  o wpis do

             rejestru obków

1) ________________________ 1) __________________________

2) ________________________ 2) __________________________

3) ________________________ 3) __________________________

4) ________________________ 4) __________________________
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Protokó

z dnia _______________

z kontroli w zakresie warunków i jako ci wiadczonej opieki w klubie dzieci cym
prowadzonym przez

(nazwa lub imi  i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadz cego klub dzieci cy)

w

(adres miejsca prowadzenia klubu dzieci cego)

Kontrola jest przeprowadzona w ramach nadzoru Burmistrza I owej nad klubami dzieci cymi
sprawowanego na podstawie art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie mi w
wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).
Kontrola jest przeprowadzona w trybie

- art. 55 ust. 1 ustawy, tj. w ramach planu nadzoru przyj tego przez Rad  Miejsk  w
owej (Uchwa a Nr __________________ z dnia _________________ w sprawie

__________________________________________________________________)*)

- art. 55 ust. 1 ustawy, tj. na wskutek powzi cia informacji o nieprawid owo ciach w
organizacji i funkcjonowania klubu dzieci cego. *)

Osoby obecne podczas kontroli ze strony Burmistrza I owej:

1) ___________________________ - ________________________________________
                                               (imi  i nazwisko)                             (oznaczenie upowa nienia Burmistrza I owej do przeprowadzenia kontroli)

2) ___________________________ - ________________________________________
                                               (imi  i nazwisko)                             (oznaczenie upowa nienia Burmistrza I owej do przeprowadzenia kontroli)

3) ___________________________ - ________________________________________
                                               (imi  i nazwisko)                             (oznaczenie upowa nienia Burmistrza I owej do przeprowadzenia kontroli)

4) ___________________________ - ________________________________________
                                               (imi  i nazwisko)                             (oznaczenie upowa nienia Burmistrza I owej do przeprowadzenia kontroli)

Kontrol  przeprowadzono w obecno ci:

1) _______________________________________

2) _______________________________________

3) _______________________________________

*) niepotrzebne skre li
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Ustalenia kontrolne:

1) Czy na potrzeby klubu dzieci cego wykorzystywane jest
co najmniej jedno wydzielone pomieszczenie ? TAK / NIE*)

2) Czy jest zapewnione miejsce na odpoczynek dla dzieci ?  TAK / NIE*)

3) Czy jest zapewnione dzieciom higieniczne spo ywanie
posi ków (art. 24 ust. 2 ustawy) ? TAK / NIE*)

4) Czy lokal spe nia wymagania okre lone w przepisach
techniczno-budowlanych oraz w przepisach o ochronie
przeciwpo arowej dla kategorii zagro enia ludzi ZL II
(wynikaj ca  z  opinii  komendanta  powiatowego
Pa stwowej Stra y Po arnej) ?

Je eli tak, nale y pomin  punkty 5 do 9 i od razu przej
do punktu 10

TAK / NIE*)

5) Czy do klubu dzieci cego ucz szcza nie wi cej ni  15
dzieci ?

 TAK / NIE /
/ nie dotyczy*)

6) Czy lokal znajduje si  na parterze ?  TAK / NIE /
/ nie dotyczy*)

7) Czy lokal, w którym zlokalizowany jest klub dzieci cy,
posiada czynne co najmniej dwa wyj cia na zewn trz,
przy czym jednym z nich s  drzwi wyj ciowe z lokalu, a
drugim inne drzwi lub okno umo liwiaj ce bezpo rednie
wyj cie na przestrze  otwart  ?

TAK / NIE /
/ nie dotyczy*)

8)  Czy lokal jest wyposa ony co najmniej w trudnozapalne
wyk adziny pod ogowe i inne sta e elementy wyposa enia
i wystroju wn trz ?

TAK / NIE /
/ nie dotyczy*)

9) Czy lokal jest wyposa ony w ga nic  proszkow  ABC o
zawarto ci co najmniej 4 kg rodka ga niczego (z
wa nym przegl dem ga nic) ?

TAK / NIE /
/ nie dotyczy*)

10) Czy w lokalu jest zapewnione utrzymanie czysto ci i
porzadku, pomieszczenia s  utrzymane w odpowiednim
stanie oraz s  przeprowadzone ich okresowe remonty i
konserwacje

TAK / NIE*)

11) Czy w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci,
na grzejnikach centralnego ogrzewania s  umieszczone
os ony ochraniaj ce przed bezpo rednim kontaktem z
elementem grzejnym ?

TAK / NIE*)

*) niepotrzebne skre li
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12) Czy pod oga oraz ciany pomieszcze  higieniczno-
sanitarnych s  wykonane tak, aby by o mo liwe atwe
utrzymanie czysto ci w tych pomieszczeniach ?

ciany pomieszcze  do wysoko ci co najmniej 2 metrów
powinny by  pokryte materia ami zmywalnymi,
nienasi kliwymi i odpornymi na dzia anie wilgoci oraz
materia ami nietoksycznymi i odpornymi na dzia anie
rodków dezynfekcyjnych

TAK / NIE*)

13) Czy lokal powierzchniowo jest dostosowany do
przebywaj cych w nim dzieci ?

Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do
zbiorowego pobytu od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej
16 m2; w przypadku liczby dzieci wi kszej ni  5,
powierzchnia ulega odpowiednio zwi kszeniu na ka de
kolejne dziecko, z tym e:

- powierzchnia przypadaj ca na ka de kolejne
dziecko powinna wynosi  co najmniej 2 m2, je eli
czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin
dziennie;

- powierzchnia przypadaj ca na ka de kolejne
dziecko powinna wynosi  co najmniej 2,5 m2,
je eli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin
dziennie lub jest zapewnione miejsce na
odpoczynek

TAK / NIE*)

14) Czy w pomieszczeniu jest temperatura co najmniej 20oC ?  TAK / NIE*)

15) Czy jest zapewniony dost p do miski ust powej oraz
urz dze  sanitarnych z ciep  bie  wod , takich jak:
umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urz dzenie do
utrzymania higieny osobistej dzieci?

TAK / NIE*)

16) Czy w urz dzeniach sanitarnych jest zapewniona
centralna regulacja mieszania ciep ej wody ? TAK / NIE*)

17) Czy temperatura ciep ej wody doprowadzonej do
urz dze  sanitarnych wynosi od 35 oC do 40 oC ? TAK / NIE*)

18) Czy jest zapewnione miejsce do przechowywania sprz tu
i rodków utrzymania czysto ci, zabezpieczone przed
dost pem dzieci ?

TAK / NIE*)

19) Czy jest zapewnione miejsce do przechowywania odzie y
wierzchniej ? TAK / NIE*)

20) Czy meble s  dostosowane do wymaga  ergonomii ?  TAK / NIE*)
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21) Czy wyposa enie posiada odpowiednie atesty lub
certyfikaty ?

Nale y sprawdzi  w szczególno ci wyposa enie, które
zosta o zakupione od czasu ostatniej kontroli lub
wizytacji.

TAK / NIE*)

22) Czy zabawki spe niaj  wymagania bezpiecze stwa i
higieny oraz posiadaj  oznakowanie CE ?

Nale y sprawdzi  w szczególno ci zabawki, które zosta y
zakupione od czasu ostatniej kontroli lub wizytacji.

TAK / NIE*)

23) W przypadku wentylacji grawitacyjnej, czy jest
zapewniona mo liwo  otwierania w pomieszczeniu co
najmniej 50% powierzchni okien ?

TAK / NIE /
/ nie dotyczy*)

24) Czy w pomieszczeniach jest zapewnione o wietlenie o
parametrach zgodnych z Polsk  Norm  ? TAK / NIE*)

25) Czy apteczki w lokalu s  wyposa one w podstawowe
rodki opatrunkowe ? TAK / NIE*)

26) Czy w klubie dzieci cym jest zatrudniony wystarczaj cy
personel?

- 1 opiekun na max 8 dzieci zdrowych
- 1 opiekun na max 5 dzieci z dzieckiem niepe no-

sprawnym lub wymagaj cym szczególnej opieki

TAK / NIE*)

27) Czy osoba kieruj ca klubem dzieci cym oraz zatrudniony
personel spe nia wymagania okre lone w art. 16 i 18
ustawy ?

Art. 16. 1. Opiekunem w obku lub klubie dzieci cym mo e
by  osoba posiadaj ca kwalifikacje: piel gniarki, po nej, opiekunki
dzieci cej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opieku czo-
wychowawczego.

2. Opiekunem w obku lub klubie dzieci cym mo e by  tak e
osoba, która posiada co najmniej wykszta cenie rednie oraz:
 1) co najmniej dwuletnie do wiadczenie w pracy z dzie mi w

wieku do lat 3 lub
 2) przed zatrudnieniem jako opiekun w obku lub w klubie

dzieci cym odby a 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej
80 godzin w formie zaj  praktycznych, polegaj cych na
sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o
którym mowa w ust. 1.
3. Je eli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie pracowa a z

dzie mi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesi cy
bezpo rednio przed podj ciem zatrudnienia jako opiekun,
zobowi zana jest w ci gu 6 miesi cy od rozpocz cia pracy na
stanowisku opiekuna odby  80-godzinne szkolenie w celu
uaktualnienia i uzupe nienia wiedzy oraz umiej tno ci.

TAK / NIE*)
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Art. 18. Dyrektorem obka, osob  kieruj  prac  klubu
dzieci cego  oraz  osob ,  o  której  mowa  w  art.  8  ust.  1  pkt  2,
opiekunem, piel gniark , po  oraz wolontariuszem w obku lub
klubie dzieci cym mo e by  osoba, która:
 1) daje r kojmi  nale ytego sprawowania opieki nad dzie mi;
 2) nie jest i nie by a pozbawiona w adzy rodzicielskiej oraz w adza

rodzicielska nie zosta a jej zawieszona ani ograniczona;
 3) wype nia obowi zek alimentacyjny, w przypadku gdy taki

obowi zek zosta  na ony na podstawie tytu u wykonawczego
pochodz cego lub zatwierdzonego przez s d;

 4) nie zosta a skazana prawomocnym wyrokiem za przest pstwo
umy lne.

28) Czy w zaj ciach prowadzonych w klubie dzieci cym
mog  uczestniczy  rodzice dzieci ucz szczaj cych do
klubu dzieci cego ?

TAK / NIE*)

29) Czy wszystkie dzieci ucz szczaj ce do klubu dzieci cego
 w wieku powy ej 1 roku ycia ? TAK / NIE*)

30) Czy wszystkie dzieci ucz szczaj ce do klubu dzieci cego
 w wieku nie przekraczaj cym 3 lat ? TAK / NIE*)

W przypadku nie spe nienia jednych z wymaga  okre lonych w punktach 1 do 30, nale y
szczegó owo opisa  stan faktyczny (je eli spe niono wymagania, nale y wpisa  „nie
dotyczy”):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Inne uwagi i spostrze enia wniesione do protoko u przez osoby obecne podczas kontroli:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Podczas kontroli wykonano _______ szt. zdj , które zostan  do czone do niniejszego
protoko u.

Na tym protokó  zako czono i podpisano.

________________________, dnia _____________________, godz. __________________
                      (miejscowo )                                                                     (data)                                                                  (godzina)

osoby dzia aj ce w imieniu       osoby dzia aj ce w imieniu
      Burmistrza I owej podmiotu ubiegaj cego si  o wpis do

      rejestru klubów dzieci cych

1) ________________________ 1) __________________________

2) ________________________ 2) __________________________

3) ________________________ 3) __________________________

4) ________________________
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Protokó

z dnia _______________

z kontroli w zakresie warunków i jako ci wiadczonej opieki przez opiekuna dziennego

(imi  i nazwisko opiekuna dziennego)

w

(adres miejsca dzia alno ci opiekuna dziennego)

Kontrola jest przeprowadzona w ramach nadzoru Burmistrza I owej nad opiekunami
dziennymi sprawowanego na podstawie art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dzie mi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).
Kontrola jest przeprowadzona w trybie

- art. 55 ust. 1 ustawy, tj. w ramach planu nadzoru przyj tego przez Rad  Miejsk  w
owej (Uchwa a Nr __________________ z dnia _________________ w sprawie

__________________________________________________________________)*)

- art. 55 ust. 1 ustawy, tj. na wskutek powzi cia informacji o nieprawid owo ciach w
organizacji i funkcjonowania klubu dzieci cego. *)

Osoby obecne podczas kontroli ze strony Burmistrza I owej:

1) ___________________________ - ________________________________________
                                               (imi  i nazwisko)                             (oznaczenie upowa nienia Burmistrza I owej do przeprowadzenia kontroli)

2) ___________________________ - ________________________________________
                                               (imi  i nazwisko)                             (oznaczenie upowa nienia Burmistrza I owej do przeprowadzenia kontroli)

3) ___________________________ - ________________________________________
                                               (imi  i nazwisko)                             (oznaczenie upowa nienia Burmistrza I owej do przeprowadzenia kontroli)

4) ___________________________ - ________________________________________
                                               (imi  i nazwisko)                             (oznaczenie upowa nienia Burmistrza I owej do przeprowadzenia kontroli)

Kontrol  przeprowadzono w obecno ci opiekuna dziennego.

*) niepotrzebne skre li



13/#21

Ustalenia kontrolne:

1) Czy sprawowana jest opieka nad dzie mi wy cznie w
wieku od uko czenia 20 tygodnia ycia ? TAK / NIE*)

2) Czy sprawowana jest opieka nad dzie mi powy ej 3 roku
ycia ? TAK / NIE*)

3) Czy zapewniono dziecku opiek  w warunkach bytowych
zbli onych do warunków domowych ? TAK / NIE*)

4) Czy zagwarantowano dzieciom w ciw  opiek
piel gnacyjn  oraz edukacyjn , z uwzgl dnieniem
indywidualnych potrzeb dzieci ?

TAK / NIE*)

5) Czy prowadzone s  zaj cia opieku czo-wychowawcze i
edukacyjne, uwzgl dniaj ce rozwój psychomotoryczny
dzieci, w ciwych do ich wieku ?

TAK / NIE*)

6) Czy dzienny opiekun sprawuje opiek  nad maksymalnie
pi ciorgiem dzieci (a w przypadku gdy w grupie znajduje
si  dziecko, które nie uko czy o pierwszego roku ycia,
jest niepe nosprawne lub wymaga szczególnej opieki,
maksymalnie nad trojgiem dzieci) ?

TAK / NIE*)

7) Czy dzienny opiekun sprawuje opiek  nad dzie mi w
lokalu, do którego posiada tytu  prawny lub w lokalu
udost pnionym przez gmin  ?

TAK / NIE*)

W przypadku nie spe nienia jednych z wymaga  okre lonych w punktach 1 do 7, nale y
szczegó owo opisa  stan faktyczny (je eli spe niono wymagania, nale y wpisa  „nie
dotyczy”):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

*) niepotrzebne skre li
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Inne uwagi i spostrze enia wniesione do protoko u przez osoby obecne podczas kontroli:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Podczas kontroli wykonano _______ szt. zdj , które zostan  do czone do niniejszego
protoko u.

Na tym protokó  zako czono i podpisano.

________________________, dnia _____________________, godz. __________________
                      (miejscowo )                                                                     (data)                                                                  (godzina)

osoby dzia aj ce w imieniu
      Burmistrza I owej                 dzienny opiekun

1) ________________________ _____________________________

2) ________________________

3) ________________________

4) ________________________


