Protokół
z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka
w Zgierzu,
ul. Tuwima 21 w dniu 15 grudnia 2014 r. przez Jolantę Świderską- Naczelnika Wydziału
Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza na podstawie
upoważnienia Nr KU. 0052.371.2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 grudnia 2014 r.

Zakres kontroli
Kontrola obejmowała warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi
do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu.

Podstawa prawna
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 z późno zm.).
Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Dyrektorem Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu jest Pani mgr Anna
Kruczek.

Szczegółowe ustalenia kontrolne:
Wszystkie pomieszczenia żłobka pod względem technicznym i sanitarnym spełniają
wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca
2011 r.
Pomieszczenia żłobka są czyste, przestronne, dobrze oświetlone. Elementy wyposażenia
(m. in. wykładziny, zabawki) posiadają stosowne atesty. Żłobek jest
systematycznie
remontowany i doposażany.
W 2014 roku został przeprowadzony remont kompleksu bawialno-sypialnego na parterze
budynku w pomieszczeniach grupy II i III, który obejmował wykonanie posadzki
z wykładziny PCV nawiązującej do aranżacji I piętra, wymianę instalacji elektrycznej,
wymianę drzwi i parapetów wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów a także wymianę 20
metrowego przyłącza wodociągowego, zgodnie z umową nr ZS.7011/85/26712014
na wykonanie robót budowlanych ..

Do Żłobka zapisanych jest 90 dzieci, podzielonych na 3 grupy wiekowe.
W związku z wydłużonymi urlopami macierzyńskimi dla matek w placówce nie ma dzieci
do 1 roku życia.
W przedziale wieku od 1 roku do 2 lat jest 26 dzieci, w przedziale wiekowym od 2 do 3 lat
jest 59 dzieci, a 5 dzieci przekroczyło wiek 3 lat, ale nie wynika to z przedłużenia pobytu
w żłobku z innych przyczyn niż ukończenie lat w okresie przebywania w placówce.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowany personel. Żłobek posiada 19,25
stałych etatów - zatrudnione są 24 osoby (w tym na zastępstwo).
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 f.
dotyczącym zakresów programowych szkoleń dla opiekunów w żłobku.
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. Zatrudnionych jest 10 opiekunek dziecięcych.
Normy mierzone ilością dzieci przypadających na l opiekunkę są zgodne z wymogiem
określonym w art. 15 ust. 2. ustawy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3.
Do żłobka uczęszcza jedno dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.
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 również zdrowotne przeglądy okresowe.
W żłobku obowiązują stałe pory posiłków i wypoczynku. Każde dziecko ma osobne
miejsce do spania i wypoczynku ( łóżeczko, leżaczek) i osobną pościel.
Dzieci przyjmowane do żłobka poddawane są codziennie badaniom ogólnoobjawowym przez opiekunkę w pomieszczeniu zwanym" filtrem".
W przypadku odesłania dziecka z objawami choroby ( katar, kaszel, podwyższona
temperatura ciała) dziecko może być przyjęte do żłobka w tym dniu dopiero po okazaniu
zaświadczenia o stanie zdrowia.
Takie zaświadczenie jest wymagane również, gdy dziecko wraca do placówki po dłuższej
chorobie.
W żłobku funkcjonują: kuchnia mleczna i kuchnia przygotowująca całodzienne
posiłki, zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi.
Kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
nie stwierdziły żadnych
uchybień czy nieprawidłowości w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych
oraz
żywieniowych w placówce.
Personel żłobka ma odpowiednie: odzież i obuwie, zgodnie z wymogami sanitarnymi w tym
zakresie. Przy wejściu do holu żłobka na dole ustawiony jest pojemnik 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 najrnłodszych 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.

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 wychowawcze realizowane są oddzielnie w każdej grupie, są dostosowane
są do wieku dzieci, stopnia rozwoju psychomotorycznego każdego dziecka i odbywają się
wg ustalonego rocznego planu pracy. Sporządzane są też dzienne i miesięczne plany zajęć
i raporty z realizowanych treści edukacyjnych.
Wszelkie podejmowane czynności skierowane są na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
podczas zabawy, snu, spożywania posiłków oraz spacerów.
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 inicjatyw mających zapewnić dzieciom
urozmaicenie i różnorodność form opiekuńczo-edukacyjnych. Dzieci uczestniczą
w zabawach tematycznych, ruchowych, dydaktycznych i manipulacyjnych.
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 wyposażonej w wiele
atrakcyjnych przyrządów, mających rozwijać bezpieczną aktywność fizyczną
podopiecznych, rozwijają zdolności plastyczne w sali plastycznej i odpoczywają w sali
relaksacyjnej.
'
Dwa razy w roku organizowane są w żłobku konsultacje rodziców z opiekunkami,
podczas których personel przekazuje informacje i spostrzeżenia dotyczące rozwoju
i zachowania dziecka oraz udziela odpowiedzi na pytania rodziców. Rodzice mają
możliwość sprawdzić predyspozycje dziecka do jego pobytu w żłobku jeszcze przed jego
zapisaniem do placówki na zajęciach otwartych. Mogą też wyrazić swoje uwagi i przekazać
własne spostrzeżenia i sugestie dotyczące opieki nad dziećmi.
Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w Miejskim Żłobku
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 współpracujących
z placówką.
W 2014 r. została przeprowadzona ankieta badania poziomu satysfakcji z usług
opiekuńczych świadczonych przez żłobek służących ocenie jego pracy wypełnianych przez
rodziców dotyczących oceny pracy personelu, atmosfery w placówce, wystroju, wpływu
na ogólny rozwój dziecka). Żłobek uzyskał ocenę ogólną 4,7 punktów (na 5 możliwych).
Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu jako placówka samorządowa
i jednostka organizacyjna Miasta jest nadzorowany na bieżąco w trakcie roku.
Stan urządzeń elektrycznych oraz urządzeń służących bezpieczeństwu p/poż sprawdzają
okresowo wyspecjalizowane służby.

W 2014 roku nie odnotowano w Miejskim Żłobku żadnych zdarzeń losowych.
Nie było również żadnych skarg na działalność placówki.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących
z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

egzemplarzach,

Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych
do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od daty podpisania.

Do ustaleń zawartych w protokole i do sposobu przeprowadzenia
zastrzeżeń.

Kontrolujący:

zastrzeżeń

kontroli nie zgłaszam

Dyrektor:

DYREKTOR
MIEJSKIEGO lWBKA w ZG1ERZL
f'j(}((~4
Ił {,j II! <i!.

mgr Anna. Kruczek

Zgierz, dnia 17 grudnia 2013 r.

