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Wstęp 
 

Gmina Gryfino poprzez umożliwienie inwestorom budowy zakładów produkcyjnych  

i usługowych przyczyniła się do utworzenia nowych miejsc pracy. Konsekwencją takiego 

działania było zapewnienie usług opieki dziennej dla dzieci w wieku do lat 3 i umożliwienie 

rodzicom/prawnym opiekunom tych dzieci podjęcia zatrudnienia.  

 W odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej Gmina Gryfino 29 grudnia 2016 roku 

uruchomiła 125 miejsc dla dzieci w nowo wybudowanym Żłobku przy ul. Władysława 

Łokietka 10 w Gryfinie. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, ogłoszonego przez 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.  

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 są zadaniem własnym gminy. Ustawa o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 nakłada na gminę dwa rodzaje zadań własnych: obligatoryjne  

i fakultatywne (realizowane w takim zakresie, w jakim jest to możliwe ze względu na środki 

posiadane w budżecie oraz lokalne potrzeby).  

 

Zadania obligatoryjne gminy w zakresie organizacji i funkcjonowania Żłobka obejmują:  

1) nadzór nad żłobkiem (rozdział 7 ustawy);  

2) ustalanie przez radę gminy, w drodze uchwały, maksymalnej wysokości opłaty za pobyt 

dziecka w żłobku utworzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie;  

3) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych (art. 27 ust.1);  

4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej (art. 64 ust. 1).  

 

Zadaniem fakultatywnym gminy w zakresie opieki nad małymi dziećmi w żłobku jest 

określanie przez radę gminy, w drodze uchwały, warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od ponoszenia opłat (art. 59 ust. 2). 

 

1. Żłobek Miejski w Gryfinie – organizacja i zadania. 

Żłobek Miejski w Gryfinie działa na podstawie Statutu, Regulaminu organizacyjnego oraz  

w oparciu o: 

✓ ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 157), 

✓ ustawę z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 

✓ ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.   

poz. 902), 

✓ ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), 

✓ ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), 

✓ rozporządzenia 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). 

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 

ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W przypadku, gdy 

niemożliwe jest objęcie dziecka opieką przedszkolną, może ono uczęszczać do żłobka do 4 

roku życia. Opieka żłobka obejmuje do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka  

(w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar ten może być, na wniosek rodzica dziecka, 

wydłużony za dodatkową opłatą). 
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W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.  

W żłobku zapewnia się dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych. Do zadań żłobka należy także zagwarantowanie dziecku właściwej opieki 

pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, 

właściwych do wieku dziecka.  

 

1.1 Szczegółowa organizacja pracy Żłobka 

1) podstawowym zadaniem Żłobka jest udzielanie świadczeń obejmujących działania 

profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, 

2) rekrutację dzieci do żłobka prowadzi dyrektor placówki przez cały rok, 

3) żłobek zapewnia świadczenia zgodnie z obowiązującymi normami i standardami opieki 

nad zdrowym dzieckiem w oparciu o zapisy ustawy z 4 lutego 2011 o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3, 

4) warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest dostarczenie karty zgłoszeniowej - wniosku 

(dotyczy dzieci nowoprzyjętych), 

5) rodzice/opiekunowie prawni dzieci już uczęszczających dostarczają deklarację woli 

uczestnictwa dziecka do Żłobka w następnym roku szkolnym, 

6) podstawą do świadczenia usług jest umowa w sprawie korzystania z usług Żłobka. 

Umowa powinna być zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko 

ze świadczeń Żłobka. 

 

1.2 Zakres umowy usług opiekuńczych 

✓ wyżywienie, 

✓ usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, 

✓ higiena snu i wypoczynku, 

✓ organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych  

w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu, 

✓ działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze, 

✓ działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania, 

✓ udzielanie doraźnej pomocy przedmedycznej, 

✓ bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 
 

Zajęcia opiekuńczo-edukacyjne są realizowane zgodnie z planem zatwierdzonym przez 

zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w arkuszu organizacyjnym Żłobka Miejskiego 

 w Gryfinie - załącznik nr 3. 

 

W Żłobku Miejskim w Gryfinie odbyło się wiele imprez i uroczystości. 

 

1. Oficjalne otwarcie Żłobka Miejskiego w Gryfinie 29 grudnia 2016r. 

2. W dniu 14 lutego 2017 r. został zorganizowany Bal Walentynkowy. Podczas balu 

wszystkie dzieci otrzymały medale w kształcie serduszek. 

3. W dniu 23 lutego 2017 r. w Żłobku obchodzony był tłusty czwartek. Panie kucharki 

przygotowały dla każdego dziecka pyszne rogaliki. 

4. W dniu 24 lutego 2017 r. odbył się Bal Karnawałowy. 

5.  Z okazji pierwszego dnia wiosny został zorganizowany bal i przedstawianie teatralne. 

6. W dniu 30 maja 2017 r. przy potrójnej okazji: Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca 

odbył się piknik integracyjny. Na piknik licznie przybyli rodzice, dziadkowie   
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i zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy 

Gryfino Mieczysław Sawaryn. 

 

Żłobek funkcjonuje dziesięć godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 

do 16.30. 

 

2. Standard zatrudnienia 

W żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci,  

a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające 

szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia − maksymalnie nad 

pięciorgiem dzieci. Ponadto, w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, 

zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.  

 

Żłobek Miejski w Gryfinie dysponuje 125 miejscami (5 grup). Na dzień 31 października  

2017 r. w Żłobku umieszczonych było 101 dzieci w pięciu grupach opiekuńczych, w tym do  

1 roku życia – 9 dzieci i 4 dzieci posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

– załącznik Nr 1.   

Do opieki nad dziećmi zatrudnionych było 20 opiekunów i 5 woźnych. Zatrudniony był także 

pielęgniarz, który rozwiązał umowę o pracę na mocy porozumieniem stron z dniem  

4 października 2017 r. Od dnia 1 grudnia 2017 r. na stanowisku pielęgniarki zostanie 

zatrudniona osoba wyłoniona w wyniku naboru.  

W Żłobku Miejskim w Gryfinie zatrudnione są również osoby: 2 pomoce kuchenne,  

konserwator, pomoc administracyjna i dyrektor. Wszystkie osoby spełniają wymogi 

kwalifikacyjne określone w obowiązujących przepisach prawa i pracują w pełnym wymiarze 

czasu pracy – załącznik nr 2. 

 

3. Warunki lokalowe 

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wymaga, aby w lokalu, w którym tworzony  

i prowadzony jest żłobek, znajdowały się dwa pomieszczenia. Jedno z pomieszczeń ma być 

przeznaczone do odpoczynku dzieci ze względu na długi czas przebywania dziecka w żłobku 

(do 10 godzin dziennie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica 

dziecka, czas ten może zostać przedłużony). Zgodnie z § 2 pkt 1 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. poz. 925), 

powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci 

wynosi co najmniej 16 m2. W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia każdego 

pomieszczenia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym, że o co 

najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie i co najmniej  

2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie. Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r.  

o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz.1428) 

wprowadzono zmiany do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – nowe przepisy zaczną 

obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. Ustawa ta znosi m.in. wymóg posiadania w żłobku co 

najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci. 

 
Żłobek Miejski w Gryfinie mieści się w nowo wybudowanym budynku, który spełnia standardy 

określone przepisami prawa. 

 

Parametry budynku: 

• powierzchnia zabudowy: 888,94 m2, 
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• powierzchnia użytkowa: 784,10 m2, 

• kubatura: 4052,50 m3, 

• ilość pomieszczeń 24, 

• długość: 37,38 m, szerokość 27,08 m, wysokość: 5,50 m, 

• ilość kondygnacji: 1 kondygnacja (bez poddasza i bez podpiwniczenia), 

• technologia wznoszenia: tradycyjna (murowana), 

• wyposażenie budynku w instalacje sanitarne w tym: przyłącze wodociągowe, instalacja 

wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacja hydrantowa, p.poż, kanalizacji sanitarnej, 

instalacja centralnego ogrzewania (w tym ogrzewanie podłogowe), instalacja ciepła 

technologicznego, instalacja wentylacji mechanicznej, 

• wyposażenie budynku w instalacje elektryczne w tym: instalacja odgromowa, instalacje 

gniazd wtykowych 230V i 400V, instalacja ochrony pożarowej, oświetlenie 

ewakuacyjne, instalacja czujek dymu i temperatury, instalacja alarmowa zintegrowana 

z systemem agencji ochrony, instalacje multimedialne, system sieci strukturalnej 

(LAN). 

 

Charakterystyka: 

Budynek Żłobka Miejskiego w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym ciągi piesze, 

drogi wewnętrzne, miejsce do zbiórki odpadów z altaną, 2 place zabaw. Parkingi – 13 miejsc 

postojowych i 1 miejsce dla kierowców niepełnosprawnych. Infrastruktura techniczna w tym: 

zewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacja sanitarna wraz z separatorem tłuszczy  

i kanalizacji deszczowej, instalacja teletechniczna, energetyczna i oświetlenia zewnętrznego. 

 

4. Finansowanie 

Żłobek Miejski w Gryfinie jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino. 

 

4.1 Finansowanie z budżetu Gminy Gryfino 

Budżet 2017 r. Żłobek Miejski w Gryfinie stan na dzień 31 października 2017 r. 

 

 

paragraf 

 

 

plan 

 

wykonane 

wydatki 

 

zostało 

3020 -wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń 

(odzież robocza) 

5000,00 1873,89 3126,11 

4010 -Wynagrodzenia 

osobowe pracowników 

 

982447,00 739388,77 243058,23 

4110 - składki na 

ubezpieczenia społeczne 

170864,00 116518,99 54345,01 

4120 składki na fundusz pracy 23976,00 15256,17 8719,83 

4140 wpłaty na PFRON 20066,00 12536,00 7530,00 

4170- wynagrodzenie 

bezosobowe 

2095,00 0,00 2095,00 

4210 - zakup materiałów  

i wyposażenia 

25000 19732,70 5267,30 

4260- zakup energii 69000,00 41657,20 27342,80 
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4280- zakup usług 

zdrowotnych 

2000,00 1314,90 685,10 

4300- Zakup usług pozostałych 115586,00 66967,29 48618,71 

4360- opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych 

2600,00 920,03 1679,97 

4410- podróże służbowe, 

krajowe 

500,00 0,00 500,00 

4430- Różne opłaty i składki 1100,00 383,64 716,36 

4440- odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych 

35750,00 32214,38 3535,62 

4480 podatek od 

nieruchomości 

5,00 4,27 0,73 

4520- opłaty na rzecz 

budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego (np. śmieci) 

8000,00 4240,00 3760,00 

4580 pozostałe odsetki 33,00 33,00 0,00 

4700- szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

700,00 0,00 700,00 

6050- wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

55202,00 40951,98 14250,02 

Razem: 1519924,00 1093993,21 425930,79 

 

 

Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia 

rodzin (Dz. U. poz.1428) wprowadzono zmiany do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 – nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. Na wzór przedszkoli, 

obniżenie zostaną koszty związane z opłatami i podatkami związanymi z nieruchomością oraz 

innymi opłatami na rzecz budżetu państwa lub budżetu samorządu. Żłobki będą zwolnione  

z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości. 

 

4.2 Dochody od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2017 r. 

paragraf plan wykonane dochody zostało 

0830 wpływy z usług 640750,00 262964,79 

w tym: 

- opłata stała  

202883,79 

-opłata za żywienie 

 60081,00 

377785,21 

0920 wpływy z 

pozostałych odsetek 

(odsetki bankowe, 

odsetki ustawowe) 

500 741,09 -241,09 

(wykonanie 

większe niż w 

planie) 

0970wpływy z różnych 

dochodów 

350 1282,56 

w tym: 

- wynagrodzenie płatnika z 

tytułu terminowego opłacania 

-932,56 
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zobowiązań ZUS-u i Urzędu 

Skarbowego 187,86, 

- dochód z tytułu sprzedaży 

złomu 1094,70 

razem 641600,00 264988,44 376611,56 

 

Różnica pomiędzy zaplanowanym, a wykonanym dochodem wynika m.in. z obniżenia opłaty 

stałej z kwoty 400 zł na 320 zł (Uchwała Nr XXXV/339/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 

31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie  

z dnia 25 sierpnia 2016 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych 

zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym 

przez Gminę Gryfino). Obniżenie kwoty na mocy uchwały obowiązywało od stycznia 2017 r. 

(rodzicom zwrócono nadpłatę).  

Gmina Gryfino w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH plus” 2017 – moduł 2, otrzymała 210.000 zł dotacji (która stanowiła dochód 

Gminy) na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

utworzonych w latach 2011-2016 w ramach programu MALUCH.  

 

Ponadto plan dochodów ustalono biorąc pod uwagę odpłatność rodziców za pobyt w Żłobku 

125 dzieci przez 12 miesięcy. 

Od stycznia do października 2017 r. liczba uczęszczających do Żłobka dzieci przedstawiała się 

następująco: styczeń – 89 dzieci, luty – 87 dzieci, marzec – 88 dzieci, kwiecień – 95 dzieci,  

maj – 99 dzieci, czerwiec – 100 dzieci, lipiec – przerwa urlopowa, sierpień – 96 dzieci, wrzesień 

– 101 dzieci, październik – 101 dzieci. Rodzice 4 dzieci niepełnosprawnych na mocy Statutu 

Żłobka Miejskiego w Gryfinie zwolnieni zostali z ponoszenia opłaty stałej. W lipcu Żłobek nie 

świadczył usług i rodzice nie ponosili odpłatności.  

 

4.3 Dofinansowanie z budżetu Państwa 

Program „MALUCH”, którego podstawę prawną stanowi art. 62 ustawy o opiece nad 

dzieckiem w wieku do lat 3 jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej przy współpracy wojewodów rokrocznie, poczynając od 2011 r. Celem Programu 

jest realizacja polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach 

opiekuńczych nad małymi dziećmi głównie przez stworzenie warunków dla rozwoju 

zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3, poprawę 

standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi oraz wsparcie jednostek 

samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci, 

zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. 

 

Gmina Gryfino w 2016 roku w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 „Maluch” – moduł 1 na podstawie umowy 292/S4/M1/2016 zawartej w dniu 

14 czerwca 2016 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino otrzymała 

dotację z budżetu Państwa. W ramach otrzymanych środków zaprojektowano, wybudowano  

i wyposażono Żłobek Miejski w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10. Całość inwestycji 

wynosiła 3.634.145,94 zł, w tym z uzyskanej dotacji 2.684.106 zł, a ze środków własnych 

Gminy Gryfino 950.039,94 zł. 

 

W roku 2017 Gmina Gryfino w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – moduł 2, otrzymała 210.000 zł na 
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zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w latach 

2011-2016 w ramach programu MALUCH. 

 

17 listopada 2017 r. Gmina Gryfino w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 – moduł 2, złożyła wniosek do 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o przyznanie środków 

finansowych na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Środki kwalifikowalne określone zostały na kwotę 1.499.881 zł, z czego wnioskowano  

o przyznanie dotacji w wysokości 1.185.141 zł przy zabezpieczeniu środków własnych Gminy 

Gryfino w wysokości 314.740 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2018 roku. 

 

5. Nadzór i kontrole 

Zgodnie z art. 55 w związku z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), nadzór nad żłobkiem w zakresie warunków  

i jakości świadczonej opieki sprawuje burmistrz właściwy ze względu na miejsce prowadzenia 

żłobka. Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy  

w drodze uchwały. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji  

i funkcjonowaniu żłobka, burmistrz prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru. 

Ustawa nie stanowi, jak często powinny być przeprowadzane czynności nadzorcze, 

uzależniając ich częstotliwość od decyzji władz lokalnych, podejmowanych zgodnie  

z potrzebami gminy (plan nadzoru przyjmowany w drodze uchwały przez radę gminy)  

i pojawiającymi się sytuacjami szczególnymi (do kompetencji burmistrza należy 

podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu czynności nadzorczych poza planem nadzoru).  

 

W okresie od 1 stycznia do 31 października 2017 r., w Żłobku Miejskim w Gryfinie 

przeprowadzone zostały 4 kontrole. 

 

1. W dniu 09 stycznia 2017 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Gryfinie. Kontrola przeprowadzona została na wniosek o zatwierdzenie i o wpis do 

rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Nie stwierdzono nieprawidłowości i wpisano Żłobek Miejski w Gryfinie do 

rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

 

2. W dniu 02 marca 2017 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Gryfinie. Zakresem kontroli objęto przestrzeganie przepisów określających 

wymagania higieniczno-zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań  

w stosunku do sprzętu używanego w placówkach oświatowo-wychowawczych. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

 

3. W dniu 21 kwietnia 2017 r. na podstawie upoważnień do wykonywania czynności 

kontrolnych udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Podczas kontroli 

sprawdzono warunki i jakość świadczonej opieki w Żłobku Miejskim w Gryfinie. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości i w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

 

4. W dniu 13 czerwca 2017 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Gryfinie. Zakresem kontroli objęto zapewnienie bezpieczeństwa piaskownic pod 

względem sanitarnym i technicznym. Nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku  

z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych 
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6. Podsumowanie 

Kompleksowe działania Gminy Gryfino umożliwiły młodym ludziom podjęcie zatrudnienia,  

a także zagwarantowały opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy. W pracy naszego 

Żłobka najważniejsze są potrzeby dziecka, także te emocjonalne. Dlatego nie ma żadnego 

wyrywania malca z rąk mamy – przez pierwsze dni (lub tygodnie) rodzice mogą przebywać  

w żłobku razem z dzieckiem, aby łatwiej mu było zaaklimatyzować się w nowym środowisku, 

poznać „ciocie”, nową przestrzeń, zwyczaje, rytm dnia. Maluch może też zabrać  

z domu swoją ulubioną przytulankę, poduszkę, kocyk czy smoczek. Nie ma karmienia wbrew 

woli, są za to różne diety, np. jeśli dziecko jest na diecie dla alergików bądź wegetariańskiej.  

W Żłobku przede wszystkim są zabawy, ciekawe zajęcia i miłe ciocie. Rodzice mają powody 

do zadowolenia o czym często wspominają podczas spotkań. Utworzenie Żłobka w Gryfinie 

dało gwarancję objęcia opieką wszystkich dzieci, których rodzice tego oczekują. Zgodnie ze 

Statutem Żłobka przyjęcia do placówki odbywają się cały rok. 
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dzieci 

Data 

urodzenia 

dziecka

LP.
liczba pracowników w 

grupie

liczba 

dzieci 

Data 

urodzenia 

dziecka

LP.
liczba pracowników w 

grupie

liczba 

dzieci 

Data 

urodzenia 

dziecka

LP.
liczba pracowników 

w grupie

liczba 

dzieci 

Data 

urodzenia 

dziecka

LP.
liczba pracowników 

w grupie

liczba 

dzieci 

Data 

urodzenia 

dziecka

LP.
liczba pracowników 

w grupie

1 30.04.2015 1 05.07.2015 1 09.07.2015 1 10.07.2015 1 29.12.2016

2 21.03.2015 2 21.02.2015 2 24.04.2015 2 05.03.2015 2 26.11.2016

3 19.09.2015 3 14.11.2015 3 14.11.2015 3 25.05.2015 3 18.05.2016

4 03.10.2015 4 11.05.2015 4 01.09.2015 4 10.11.2015 4 12.05.2016

5 27.09.2015 5 05.03.2015 5 15.06.2015 5 08.02.2015 5 20.10.2016

6 18.03.2015 6 21.09.2015 6 01.02.2015 6 28.08.2015 6 24.11.2016

7 10.01.2016 7 11.03.2015 7 22.05.2015 7 25.04.2015 7 04.08.2016

8 30.01.2016 8 01.06.2015 8 30.06.2015 8 04.09.2015 8 03.08.2016

9 30.04.2016 9 23.06.2015 9 12.11.2015 9 27.05.2015 9 24.08.2016

10 14.01.2016 10 30.03.2016 10 14.11.2014 10 27.05.2015 10 12.10.2016

11 09.01.2016 11 26.06.2015 11 26.05.2015 11 19.02.2015 11 04.01.2017

12 13.08.2015 12 17.05.2016 12 09.04.2015 12 19.10.2015 12 04.01.2017

13 10.01.2016 13 18.03.2016 13 16.08.2015 13 04.06.2016 13 09.03.2017

14 04.02.2016 14 07.04.2016 14 07.01.2016 14 30.03.2016 14 04.07.2016

15 17.11.2015 15 24.09.2015 15 29.02.2016 15 20.06.2016

16 27.05.2016 16 14.08.2015 16 03.04.2015 16 02.05.2016

17 23.03.2016 17 16.07.2015 17 31.03.2016 17 19.09.2015

18 17.12.2015 18 03.05.2015 18 06.05.2015 18 30.05.2016

19 23.02.2015 19 18.04.2015 19 25.08.2015 19 23.05.2015

20 11.08.2015 20 26.07.2016 20 21.01.2016 20 25.04.2016

21 07.01.2015 21 24.02.2016 21 13.10.2015 21 12.01.2015

22 23.03.2016 22 02.05.2016 22 01.01.2015

23 27.02.2015

razem 

liczba 

dzieci: 

101 w tym 4 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

ŻŁOBEK MIEJSKI W GRYFINIE ROK SZKOLNY 2017/2018 - STAN NA 31 października 2017 R.

opiekunowie

woźna

opiekunowie

woźna

opiekunowie

woźna

opiekunowie

GRUPA ŻÓŁTA GRUPA FIOLETOWAGRUPA BŁĘKITNAGRUPA RÓŻOWA

opiekunowie

5

1

3

1woźna

4

1

4

1

GRUPA ZIELONA

4

1

woźna



Załącznik Nr 2

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni

Etat Etat

1 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

2 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

3 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

4 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

5 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

6 opiekun 0 0 umowa na czas określony - zwolnienie lekarskie (ciąża)

7 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

8 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

9 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

10 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

11 opiekun 0 0 umowa na czas określony - zwolnienie lekarskie (ciąża)

12 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

13 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

14 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

15 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

16 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

17 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

18 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

19 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

20 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

21 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

22 opiekun 1 0 umowa na czas nieokreślony

23 woźna 1 0 umowa na czas określony

24 woźna 1 0 umowa na czas nieokreślony

25 woźna 1 0 umowa na czas nieokreślony

26 woźna 1 0 umowa na czas nieokreślony

27 woźna 1 0 umowa na czas nieokreślony

28 pomoc kuchenna 1 0 umowa na czas nieokreślony

29 pomoc kuchenna 1 0 umowa na czas nieokreślony

30 dietetyk/intendent 0 0 umowa na czas określony - zwolnienie lekarskie (ciąża)

31 konserwator 1 0 umowa na czas określony

32 pomoc administracyjna 1 0 umowa na czas nieokreślony

33 dyrektor 1 0 umowa na czas nieokreślony

Pracownicy Żłobka Miejskiego w Gryfinie na dzień 31 października 2017 r.

lp. stanowisko Uwagi



zlobek@gryfino.pl 

ŻŁOBEK MIEJSKI W GRYFINIE  ul. Władysława Łokietka 10, 74-100 Gryfino 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE     
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU 

ŻŁOBKOWEGO 2017/2018 DO REALIZACJI W 
ŻŁOBKU MIEJSKIM W GRYFINIE 

Załącznik nr 3 

 

  



 

 

Lp. 

 

Miesiąc 

 

 

Sfera oddziaływań 

 

Propozycje działań opiekuńczo-wychowawczo -dydaktycznych 

 

 

Uwagi 

 

 

1. 

 

Wrzesień 

 

 

 

Rozwój  

psychomotoryczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój psychospołeczny, 

(uczucia, emocje, 

samodzielność) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje/imprezy/ święta   

 

- Zabawy i zajęcia wprowadzające: zapoznanie dzieci z topografią i 

funkcją sal, sprzętów, zabawek (zabawa indywidualna pod 

nadzorem) 

 

- Próby zachęcenia dzieci do zabaw ruchowych przy muzyce 

 

- zabawy i zajęcia z wykorzystaniem technik relaksacyjnych, 

metody Orffa (masażyki, kontakt bezpośredni z dzieckiem w celu 

zapewnienia potrzeby bezpieczeństwa) 

- Dbanie o łagodzenie stresu podczas rozstań z rodzicami 

 

- Poznanie i utrwalenie imion koleżanek i kolegów w grupie, 

personelu opiekuńczego 

 

- Poznawanie i przestrzeganie ustalonych zasad, reguł współżycia w 

grupie 

 

- Umożliwienie dzieciom przynoszenia ulubionej zabawki 

 

- Wdrażanie dzieci do ustalonego rytmu dnia: pora  zabawy, snu, 

posiłków, toalety, spacerów 

 

Czas adaptacji  

dzieci do warunków  

życia zbiorowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zaplanować 

Święto Żłobka  

w dowolnym miesiącu 

 



 

2. 

 

Październik 

  

 

Rozwój 

psychomotoryczny 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój psychospołeczny 

(uczucia, emocje, 

samodzielność) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje /imprezy/ święta 

 

Zabawy i zajęcia wprowadzające dzieci w otaczający świat 

przyrody: powitanie jesieni (dekoracje sal, wierszyki i piosenki nt., 

dary jesieni – owoce, warzywa, liście itp.) 

 

Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, przy muzyce 

Relaksacja przy muzyce (elementy metody Gordona, „efekt 

Mozarta”) 

 

 

- Dzieci uczą się odkładać swoją zabawkę 

 

- Utrwalają imiona rówieśników i personelu 

 

- Aktywizowanie dzieci do działania podczas czynności dnia 

codziennego (zabawy i zajęcia rozwijające czynności 

manipulacyjne) 

 

- Nauka odnajdywania „swojego” znaczka 

 

 

Wystawa jesiennych darów 

 

Rytmika  

 

3. 

 

Listopad 

 

 

Rozwój 

psychomotoryczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rozwijanie twórczej aktywności dzieci, poprzez zabawy i zajęcia 

artystyczno – plastyczne (malowanie paluszkami, innymi 

„narzędziami” – pędzlem, wałeczkiem, sznurkiem itp.) 

 

- Zabawy dydaktyczne: kolory (rozwój procesów poznawczych) 

 

- Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki 

 

 

Stopniowe 

wprowadzanie różnych 

technik: malowanie 

palcem, pędzlem, 

innymi narzędziami 

(gąbką, piórem, 

patykiem, itp.) 



 

 

 

 

Rozwój psychospołeczny 

(uczucia, emocje, 

samodzielność) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje 

 

Inne formy aktywności manualnej: lepienie, gniecenie, darcie, itp. 

(ćwiczenie sprawności manualnej, precyzji ruchów, itp.) 

 

 

Próby wspólnych zabaw – w kółeczku, w małej grupce, w parach (z 

wykorzystaniem chusty animacyjnej) 

 

Zwracanie uwagi na kontakty miedzy dziećmi, wprowadzanie 

zwrotów grzecznościowych, zachęcanie do dzielenia się zabawką 

 

Zabawy rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową, precyzję 

ruchów rąk 

(zapinanie, odpinanie guzików, sznurowanie, przetykanie, itp.)  

 

Zabawy tematyczne w kącikach  

 

Mycie rąk – z pomocą i bez pomocy opiekuna (wdrażanie do 

nawyków higienicznych, samodzielności) 

 

Pomoc i aktywizowanie dzieci podczas posiłków do samodzielnego 

operowania łyżką 

Światowy Dzień Misia (25 XI) – organizacja dnia poświęconego 

pluszowemu misiowi (wg indywidualnych pomysłów i scenariuszy 

opiekunów w poszczególnych grupach) 

 

 

4. 

 

Grudzień  

 

 

Rozwój 

psychomotoryczny 

 

 

 

 

 

Zabawy ruchowe (na świeżym powietrzu) – gimnastyka, spacery 

 

Zabawy dydaktyczne skierowane na obserwację zmian 

zachodzących w przyrodzie – rozwój procesów poznawczych. 

Nauka piosenek i wierszyków o tematyce zimowo-świątecznej, 

kolęd. 

 



 

 

 

 

 

Rozwój psychospołeczny 

(uczucia, emocje, 

samodzielność) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje 

 

 

 

Zabawy rozwijające sprawność manualną, wyobraźnię, myślenie – 

ozdoby choinkowe, karty świąteczne, itp. 

 

 

Zmiany w otoczeniu dzieci w postaci dekoracji sal (wprowadzanie 

w nastrój i klimat zimowo – świąteczny) 

 

- Zabawy i zajęcia relaksacyjne, wyciszające (z wykorzystaniem 

dostępnych metod: np. Orffa, i  narzędzi – masażyki  piórkiem, 

pędzelkiem, przy muzyce relaksacyjnej) 

 

- Rozwijanie aktywności dziecka w czynnościach dnia codziennego 

– zabawy tematyczne: (rozbieranie, ubieranie lali, kąpiel lali, 

karmienie lali itp.) 

 

- Utrwalanie nazw części ciała i garderoby, próby samodzielnego 

rozbierania się 

 

 

Organizacja „Mikołaja” (zabawa z udziałem Mikołaja, rozdawanie 

prezentów, itp.)- wg indywidualnych dla każdej grupy scenariuszy 

 

 

5. 

 

Styczeń 

 

 

Rozwój 

psychomotoryczny 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy z lustrem – reakcja na odbicie, rozpoznawanie się w 

lustrze, utrwalanie nazw i funkcjonowania części ciała 

 

Zabawy uwrażliwiające u dzieci poszczególne zmysły: słuch 

(rozpoznawanie i nazywanie odgłosów, dźwięków), dotyk 

(czarodziejski worek – rozpoznawanie przedmiotów po ich 

strukturze, kształcie) 

 

 

Pobudzanie 

wielozmysłowe –  

w tym kontekście, to 

np. czytanie bajki 

dzieciom z 

dodatkowymi 

„efektami”, tzn. 

opiekunka buduje cały 



 

 

 

 

 

 

Rozwój psychospołeczny 

(uczucia, emocje, 

samodzielność) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje 

 

 

- Nauka wierszyków i piosenek dla Babci i Dziadka (rozwój mowy, 

pamięci, myślenia) 

 

 

 

 

 Udział w imprezie przygotowanej dla Babci i Dziadka 

Przygotowanie dzieci do publicznego występu przed dużą grupą 

obcych osób. 

Oswajanie dzieci z obecnością innych osób w grupie (np. przez 

odwiedzanie dzieci w innej grupie, czy wizyty Babć czytających 

dzieciom) 

 

Dokarmianie ptaków zimą 

 

Zachęcanie dzieci do zgłaszania potrzeb fizjologicznych 

(wysadzanie na nocniki, próby samodzielnego korzystania z toalety 

przez dzieci starsze – pod nadzorem opiekunki). 

 

- Zabawy tematyczne w kącikach 

Zaproszenie Babć i Dziadków na zorganizowany dla nich Dzień 

(forma i scenariusz dostosowany do możliwości dzieci). 

 

Przez cały miesiąc przychodzą do dzieci zaproszone Babcie lub 

Dziadkowie (każdego dnia kto inny) i czytają bajki – 15 minut 

maksymalnie 

nastrój opowiadania, 

dodając efekty 

dźwiękowe, wizualne, 

dotykowe, itp. 

 

 

Planując występy 

i spotkania z Babciami 

i Dziadkami, należy 

pamiętać o potrzebach 

i możliwościach 

rozwojowych dzieci  

w każdej grupie 

 

6. 

 

Luty 

 

 

Rozwój 

psychomotoryczny 

 

 

 

 

Wielozmysłowe poznawanie świata – zabawy różnego typu z formą 

i fakturą przedmiotów (wzbogacanie doznań wielozmysłowych u 

dzieci –poprzez dotyk, smak, wzrok, węch, słuch) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój psychospołeczny 

(uczucia, emocje, 

samodzielność) 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje /imprezy /święta 

 

Czytanie bajek dzieciom/ odtwarzanie słuchowisk na płytach cd – 

rozwijanie wyobraźni 

 

Zabawa w teatrzyk – rozwój pamięci, myślenia, mowy, kontaktów 

społecznych, odwagi, wyobraźni (mini przedstawienia w wykonaniu 

dzieci dla dzieci 

 

Zabawy ruchowe, ruchowe ze śpiewem, przy muzyce, taneczne dla 

podniesienia ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz zaspokojenia 

potrzeby ruchu (praca metodą W. Sherborne) 

 

 

Zabawy w role podczas zabaw tematycznych – wcielanie się w 

postaci z bajek 

 

Zabawy w przebieranki (w postacie z bajek) 

 

Dokarmianie zwierząt.  

 

Szczególne zwracanie uwagi na sprzątanie zabawek po zabawie. 

 

 

Bal Karnawałowy – kostiumowy (wg indywidualnego scenariusza 

dla każdej z grup). 

 

 

7. 

 

Marzec 

 

 

Rozwój 

psychomotoryczny 

 

 

 

 

 

Gimnastyka buzi i języka – zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój 

mowy u dzieci (naśladowanie odgłosów, dźwięków, gestów, 

mimiki) – ćwiczenia logopedyczne. 

 

Zabawy i zajęcia uwrażliwiające dzieci na zmiany zachodzące 

 w przyrodzie – kolory, aura, zwyczaje zwierząt, itp. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój psychospołeczny 

(uczucia, emocje, 

samodzielność) 

 

 

 

Tradycje / imprezy 

/święta 

 

 

Dbanie o pozytywne przyzwyczajenia i nawyki – codzienna 

poranna gimnastyka, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu 

 

Rozwijanie sprawności manualnej, przez zajęcia artystyczne, 

plastyczne, manipulacyjno – konstrukcyjne z wykorzystaniem 

różnych materiałów i technik. 

 

 

 

Nastroje (rozpoznawanie reakcji: wesoły – smutny). 

 

Zabawy dydaktyczne, wprowadzające dziecko w świat kontrastów 

(duży – mały, ciepły – zimny, itp.)  

 

 

Przywitanie Wiosny (wg indywidualnych scenariuszy w każdej 

placówce 

 

8. 

 

Kwiecień 

 

 

Rozwój 

psychomotoryczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wiosenna łąka” – zabawa dydaktyczna pozwalająca 

wielozmysłowo doświadczyć takich zjawisk jak: deszczyk, wiatr, 

pachnące kwiaty, brzęczące owady na łące, itp. (zabawa 

interaktywna z wykorzystaniem elementów dekoracji sal zabaw) 

 

Nauka piosenek i wierszyków o tematyce wiosennej 

 

Codzienna poranna gimnastyka 

 

Wiosenne porządki w ogrodzie – gry i zabawy na świeżym 

powietrzu z elementami orientacji przestrzennej 

 

Przygotowanie 

wiosennej dekoracji 

sali zabaw dla dzieci w 

ten sposób, aby każdy 

z jej elementów można 

było uaktywnić, np. 

przy chmurkach można 

rozpylać w powietrzu 

krople wody imitujące 

wiosenny deszczyk, 

przy ptaszkach można 

puszczać z płyty 



 

 

 

Rozwój psychospołeczny 

(uczucia, emocje, 

samodzielność) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje/ imprezy/ święta 

Wysiewanie nasion kwiatów 

 

 

Uwrażliwianie dzieci na zdrowe odżywianie, na sposób spożywania 

posiłków (dbałość o czystość, estetykę i kulturalny sposób jedzenia)  

 

Używanie zwrotów grzecznościowych – proszę, dziękuję, 

smacznego. 

 

Poznawanie i rozpoznawanie smaków (owoców, warzyw) 

 

Wspólne przygotowanie z dziećmi prostych potraw (sałatka 

owocowa) 

 

Przygotowanie dzieci do Świąt Wielkanocnych (prace plastyczne, 

ozdobienie sal, elementy świąteczne w wierszykach, piosenkach, 

zabawach) 

świergot (inne odgłosy: 

kota, psa itp.) 

 

9. 

 

Maj 

 

Rozwój 

psychomotoryczny 

 

 

 

 

 

Rozwój psychospołeczny 

 

 

 

Tradycje /imprezy/ święta 

 

Zajęcia i zabawy ruchowe (na świeżym powietrzu) 

 

Nauka wierszyków i piosenek o Mamie i Tacie. 

 

Zajęcia artystyczne – przygotowanie prezentów dla Mamy i Taty 

 

 

Zabawy i zajęcia pozwalające dzieciom odtwarzać role 

poszczególnych członków rodziny (miejsce dziecka w rodzinie, 

stosunki panujące w rodzinie, wzmacnianie poczucia ważności, 

zapewnienie potrzeby miłości, akceptacji) 

Dzień Mamy i Taty (dowolna forma imprezy) 

 

 

 



 

10. 

 

Czerwiec  

 

Rozwój 

psychomotoryczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój psychospołeczny 

(uczucia, emocje, 

samodzielność) 

 

 

 

 

Tradycje /imprezy/ święta 

 

 

- Gry i zabawy utrwalające znajomość podstawowych kolorów  

Każdy tydzień miesiąca podzielony na odrębny kolor: 

1. Tydzień – niebieski: dzieci przychodzą ubrane na niebiesko 

(lub z dominującym elementem niebieskim), na spacerku 

mają niebieskie chusty, rysuję niebieską kredką, tematyka 

zabaw dydaktycznych dotyczy skojarzeń z niebieskim 

kolorem (niebo, woda, itp.) 

2. Tydzień – żółty: zorganizowany w podobny sposób jak 

poprzedni 

3. Tydzień – czerwony 

4. Tydzień – zielony 

 

- Zabawy i zajęcia z różnym materiałem do manipulacji, tzn. 

zabawa z wodą, piaskiem, gliną, papierem, itp. 

- Przestrzeganie zasad i reguł życia w grupie, z akceptacją 

odmienności, inności. 

- Przygotowanie solowych występów dzieci podczas uroczystości 

 z okazji zakończenia roku żłobkowego i pożegnania dzieci 

odchodzących do przedszkola 

Organizacja Dnia Dziecka i Zakończenia Roku Żłobkowego 

połączonego z pożegnaniem dzieci odchodzących do przedszkola 

(dowolna forma imprezy) 

 

 

  

   sporządziła: Ilona Bara  

              dyrektor  

Żłobka Miejskiego w Gryfinie 


