
UCHWAŁA NR V.28.2015 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia 16 lutego 2015 r. 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na terenie Gminy Izbicko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1457), Rada Gminy Izbicko, uchwala co następuje:  

§ 1. 

1. Przyjmuje się plan nadzoru nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3 działającymi na terenie Gminy 
Izbicko, to jest nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami w zakresie warunków 
i jakości świadczonej opieki, z tym, że w nowo założonym żłobku lub klubie dziecięcym przeprowadza 
się czynności nadzorcze w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania wpisu podmiotu do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Izbicko, a u dziennych opiekunów w okresie 
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. 

§ 2. 

Czynności nadzorcze, przeprowadzane w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów 
mają na celu zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.  

§ 3. 

 Zakres i tryb nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.  

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.  

§ 5. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr V.28.2015 

Rady Gminy Izbicko 

z dnia    16 lutego 2015 r. 

Zakres i tryb nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie 
warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 

§ 1.  

1. Celem nadzoru jest:  

1) zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo i opiekę;  

2) tworzenie warunków do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających 
rozwój dzieci;  

3) doskonalenie form pracy. 

§ 2. 

Zakres przedmiotowy nadzoru obejmuje:  

1) warunki sprawowanej opieki, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3:  

a) warunki kadrowe (odnoszące się do kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w żłobkach 
i klubach dziecięcych oraz dziennego opiekuna, określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), jak również maksymalnej liczby dzieci 
przypadających na jednego opiekuna, wynikającej z cytowanej ustawy),  

b) warunki organizacyjne (odnoszące się do organizacji wewnętrznej żłobka i klubu dziecięcego, ustalone 
w statutach i regulaminach organizacyjnych tych podmiotów),  

c) warunki lokalowe (odnoszące się do ustawy, o której mowa w pkt 1 oraz rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie 
musi spełniać lokal, w którym  ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz.925  

2) jakość sprawowanej opieki, tj. wypełnienie zadań żłobka i klubu dziecięcego w sposób zgodny 
z ustawą, o której mowa w pkt 1 oraz obowiązków dziennego opiekuna w sposób zgodny z ustawą, 
o której mowa w pkt 1. 

§ 3. 

1. Nadzór jest przeprowadzany w formie wizytacji lub kontroli.  

2. Nadzór jest realizowany w trybie działań planowych lub doraźnych.  

3. Kontrole planowe odbywają się przynajmniej raz w roku i dotyczą, w przypadku żłobka i klubu 
dziecięcego, zgodności realizowanych działań ze statutem.  



4. Kontrola planowa pracy opiekuna dziennego obejmuje zgodność realizowanych zadań z umową 
i odbywa się raz w roku.  

5. Doraźne działania dotyczą czynności nadzorczych w przypadku:  

a) wizytacji lokalu przed dokonaniem wpisu do rejestru w celu ustalenia bezpiecznych i higienicznych 
warunków wychowania i opieki nad dziećmi, jak również w trakcie wykonywania czynności 
opiekuńczych,  

b) uzyskania informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu 
dziecięcego lub opieki realizowanej przez opiekuna dziennego,  

c) w celu zbadania czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne. 

§ 4. 

1. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami prowadzą przedstawiciele Gminy 
Izbicko  na podstawie imiennego upoważnienia wydanego  im przez Wójta Gminy Izbicko.  

2. Wykonujący z upoważnienia czynności nadzorcze mają prawo do działań przewidzianych w ustawie 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).  

3. Czynności nadzorcze przeprowadzane są w oparciu o przepisy dotyczące kontroli działalności 
gospodarczej zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.672 z 
późn zm.). 

 


