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PLAN NADZORU 

NAD ŻŁOBKAMI, KLUBAMI DZIECIĘCYMI ORAZ DZIENNYMI OPIEKUNAMI  

 

§1. 1.Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawuje Burmistrz 

Goliny.  

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 sprawowany jest w zakresie: 

1) warunków i jakości świadczonej opieki, 

2) zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz 

wykazie dziennych opiekunów ze stanem faktycznym, 

3) wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przechowywania sprawozdań z zakresu opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.).  
 

§2. Celem nadzoru jest: 

1) zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo  

i prawidłową opiekę, 

2) zapewnienie zgodności danych przekazywanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

oraz wykazu dziennych opiekunów, a także danych zamieszczanych w sprawozdaniach,  

o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.   

 

§3. Nadzór jest realizowany w trybie działań planowych lub doraźnych. 

 

§4. 1. Plan nadzoru obejmuje: 

1) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie gminy 

Golina – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwszą kontrolę 

przeprowadza się w okresie do 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 26 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

2) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych na 

terenie gminy Golina – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwszą 

kontrolę przeprowadza się w okresie do 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru, o którym mowa 

w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

3) kontrolę warunków i jakości opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów na terenie 

gminy Golina – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwszą kontrolę 

przeprowadza się w okresie do 3 miesięcy od dnia wpisu do wykazu dziennych opiekunów. 

2. O terminie przeprowadzenia kontroli organ nadzorujący informuje w formie pisemnej lub 

elektronicznej podmiot prowadzący z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub o nieprawidłowościach w zakresie określonym w  

§1 ust. 2 pkt. 1-3, czynności nadzorcze mogą być prowadzone także poza planem nadzoru, o którym 

mowa w ust. 1. 

4. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w terminie 15 dni od dnia 

ich zakończenia. 

5. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych, mogą być prowadzone czynności sprawdzające 

ich realizację. 

 

§5. W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub opiekun dzienny 

nie spełnia wymagań dotyczących sprawowania opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni. 

 



§6. 1. Niezależnie od planu nadzoru, o którym mowa w §4, do oceny warunków i jakości 

świadczonej opieki przewiduje się możliwość wykorzystywania opinii wydawanych przez organy 

takie jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy. 

2. W przypadku, gdy w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennych opiekunów zostanie 

przeprowadzona kontrola wynikająca z nadzoru prowadzonego przez organy wymienione w ust. 1, 

podmiot kontrolowany jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Burmistrzowi Goliny zaleceń 

pokontrolnych lub informacji o braku zaleceń pokontrolnych. 

 

§7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym planie nadzoru mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.). 

 


