URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży
95·100 Zgierz, ks. Jerzego Popiełuszki 3a
tel. 42 7143225; 42 714 3175

Protokół

fax 427143171

z kontroli przeprowadzonej
w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka
w Zgierzu,
ul. Tuwima 21 w dniu 17 grudnia 2012 r. przez Jolantę Świderską- Naczelnika Wydziału
Zdrowia, Spraw' Społecznych
i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza na podstawie
upoważnienia Nr KU 0052.206.2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 grudnia 2012 r.
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Zakres kontroli
Kontrola obejmowała
warunki
i jakość sprawowanej
opieki
uczęszczającymi do Miejskiego Żłobka im, Koziołka Matołka w Zgierzu

nad

dziećmi

Podstawa prawna
,
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Art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
( Dz. U. Nr 45, poz. 235).
Uchwała Nr V1I1/69/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Funkcję Dyrektora Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu pełni od dnia
1 stycznia 2006 r. Pąni mgr Anna Kruczek.
Szczegółowe ustalenia kontrolne:
;
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Wszystkie pomieszczenia żłobka pod względem technicznym i sanitarnym spełniają
wymogi
określone
w
rozporządzeniu
Ministra
Pracy
i Polityki
Społecznej
z dnia 25 marca 2011 r.
Żłobek jest systematycznie remontowany i doposażany.
W lipcu 2012 r. przeprowadzono remont tarasów przylegających do budynku żłobka
od strony ogrodu.
Pomieszczenia żłobka są czyste, przestronne, dobrze oświetlone.
Każde dziecko ma osobne miejsce do spania i wypoczynku ( łóżeczko, leżaczek)
i osobną pościel.
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Elementy wyposażenia (m. in. wykładziny, zabawki) posiadają stosowne atesty.
Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany personel.
Informacja o stanie personelu opiekuńczego na dzień kontroli, o aktualnej liczbie dzieci
zapisanych do' placówki oraz o przydziale
personelu do poszczególnych
grup
opiekuńczych stanowi załącznik do protokołu.
Kwalifikacje osób opiekujących się dziećmi, są zgodne z wymogami określonymi
art. 16 ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca
2011 r. dotyczącym 'zakresów programowych szkoleń dla opiekunów w żłobku.
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Zgodnie z wymogiem określonym wart. 15 ustawy skład personelu w Miejskim
Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających
do placówki. .
I
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Do Miejskiego Złobka zapisanych jest 90 dzieci. (po 30 \AJ każdej grupie)

Normy mierzone
ilością dzieci
przypadających
na 1 opiekunkę
są
z ustawowym wymogiem określonym wart. 15 ust. 2 ustawy.
Brak jesf grup z dziećmi do 1 roku życia, w pozostałych grupach 1 opiekunka
opieką 8 dzieci.

zgodne
ma pod

W żłobku zatrudniona jest pielęgniarka.
Dzieci uczęszczające do żłobka mają również zapewnioną profilaktyczną opiekę lekarską
- raz w tygodniu na podstawie umowy zlecenia zawartej z lekarzem pediatrą
(wykonywane są przeglądy okresowe, także stomatologiczne).
Żłobek nie korzysta z wolontariackich form opieki nad dziećmi.
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W żłobku funkcjonują: kuchnia mleczna i kuchnia przygotowująca całodzienne
posiłki, zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi.
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej dotycząca stanu sanitarnego
kuchni i norm posiłków nie stwierdziła żadnych uchybień czy nieprawidłowości w zakresie
warunków higieniczno-sanitarnych
oraz żywieniowych w placówce. Wydano opinię
pozytywną.
We wrześniu 2012 r. prowadzona była kontrola placówki pod względem zabezpieczenia
p/pożarowego. Wydano opinię pozytywną.
Personel żłobka ma odpowiednie: odzież i obuwie, zgodnie z wymogami sanitarnymi
w tym zakresie. '
Przy wejściu do holu żłobka na dole ustawiony jest pojemruk z kapciami dla osób
przychodzących z zewnątrz.
Sanitariaty w żłobku są wyremontowane, czyste i dostosowane do wieku i potrzeb
dzieci. Każde dziecko ma odpowiednio oznakowany swój ręczniczek i przybory toaletowe.
W grupach dzieci najmłodszych funkcjonują 'również nocniczki, które są pomocne
do wyrobienia właściwych nawyków higienicznych.
Odzież dzieciom zapewniają rodzice lub opiekunowie.
W użyciu w żłobku są pieluchy jednorazowe ( pampersy).
W każdej grupie zainstalowane są lampy bakteriobójcze.
W żłobku obowiązują stałepory posiłk,~~ i wypoc;z;ynku.
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Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu gwarantuje dzieciom w nim
przebywającym właściwą opiekę pielęgnacyjną; oraz edukację poprzez prowadzenie
zabaw z elementami edukacji uwzględniających indywidualne potrzeby dzieci.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się wg ustalonego rocznego planu pracy.
Prowadzone
zajęcia
dostosowane
są
do
wieku
dzieci,
stopnia
rozwoju
psychomotorycznego każdego dziecka .." ,I
r"
Zabawki i pomoce dydaktyczne również dostosowane są do założeń programoworozwojowych. Przy ich zakupie sprawdzane' są ! atesty dopuszczające
te zabawki
do bezpiecznego użytkowania.
Personel żłobka wykazuje wiele inwencji i inicj~tyw mających zapewnić dzieciom
urozmaicenie i różnorodność form opiekuńczo-edukacyjnych.
Organizowane są wewnętrzne szkolenia w zakresie edukacji i rozwoju małego dziecka.
Działania edukacyjne i wychowawcze' skierowane są na pobudzanie wszechstronnego
rozwoju
dziecka.. Dzielą się na zabawy, tematyczne,
ruchowe,
dydaktyczne
i manioulacylne.
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W żłobku są organizowane imprezy okolicznościowe, często z udziałem rodziców
i innych członków rodziny, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne.
Maluchy uczęszczające do żłobka miejskiego biorą udział w zajęciach z rytmiki,
w zajęciach sportowych w specjalnie przygotowanej sali sportowej wyposażone
w wiele atrakcyjnych przyrządów, mających rozwijać bezpieczną aktywność fizyczną
podopiecznych, rozwijają zdolności plastyczne w sali plastycznej i odpoczywają w sali
relaksacyjnej. Podczas ładnej pogody dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu.
I'

Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Miejskim lłobku
im. Koziołka Matołka w Zgierzu, są zgodne z obowiązującymi przepisami a ponadto
prezentują bardzo wysoki poziom.
Wysoką jakość i efektywność tej pracy potwierdzają opinie rodziców' i opiekunów dzieci,
wyrażających niejednokrotnie swe uznanie dla ich pracy i bardzo chętnie
współpracującyćh z placówką.
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Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu jako placówka samorządowa
i jednostka organizacyjna Miasta jest nadzorowany na bieżąco w trakcie roku.
W związku z otrzymaniem przez Miejskilłobek im. Koziołka Matołka dotacji z budżetu
państwa na dofinansowanie wydatków bieżących żłobka w kwocie 142.767 zł. doposażono
placówkę poprzez .zakup: stolików i krzesełek, dziecięcych do II i III grupy, pomocy
dydaktycznych - drewniana, ścienna 'tablica rnanipulacyina i domek ,lustrzany), krzeseł,
wykładzin podłogowych, szafek do szatni , metalowych szaf na akta osobowe oraz
do składnicy dokumentów, kompletu garnków d,o kuchni, zmywarko-wyparzarki oraz 70
kaloryferów, które zostaną zainstałowane po zakcńczeniu sezonu grzewczego.
!

'

,-

i1

ł

j.

~

,;,

"

Od grudnia 2012 r., zwiększony został, zakres Ifagezpi~czeń, alarmowych w placówce
(podłączono kolejne 5 pomieszczeń).
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W 2012 roku nie odnotowano w Miejs~im :Żłobku żadnych zdarzeń losowych typu pożar,
włamanie, zalanie,pomieszczeń.
"
Nie było również żadnych skarg na działalność placówki.
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Niniejszy protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
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z których jeden poz9stfiwiono w jednostce kontrolowane],
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Dyrektor:
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DYREKTOR
MIEJSKIEGO 2ŁOBKA w ZGIERZU
~lA1A
~lt~

mgr Anna Kruczek
I,

Zgierz, dnia 17 grudnia2012 r.
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