Uchwała nr XI/147//2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 55 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz 235),
Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:
§ 1.
Ustala się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz nad opieką sprawowaną
przez dziennych opiekunów :
1. w terminie do 3 miesięcy od wpisu do rejestru żłobka lub klubu dziecięcego - sprawdzenie
zgodności kwalifikacji osób zatrudnionych w żłobku lub klubie dziecięcym z wymogami ustawy
z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
2. dwa razy w roku, po raz pierwszy w terminie do 3 miesięcy od wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych – sprawdzenie warunków i jakości świadczonej opieki, w tym stopnia
spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących
żłobków i klubów dziecięcych,
3. dwa razy w roku - sprawdzenie zgodności liczebności dzieci przypadających na jednego
opiekuna w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w przypadku opiekunów dziennych,
4. raz w roku - sprawdzenie wieku dzieci objętych opieką żłobka, klubu dziecięcego
oraz opiekuna dziennego,
5. raz w roku - sprawdzenie jakości opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej sprawowanej
w żłobkach, klubach dziecięcych oraz przez dziennych opiekunów.
§ 2.
W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu
dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, Burmistrz Miasta Czeladź może
prowadzić czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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