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REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE

§ 1.
1. Regulamin  organizacyjny  Żłobka  Miejskiego  w  Barczewie  zwany  dalej

„Regulaminem” określa strukturę wewnętrzną, zasady jego funkcjonowania
oraz zakresy i zasady działania stanowisk samorządowych. 

2. Żłobek  Miejski  zwany  dalej”  Żłobkiem”  jest  jednostką  opiekuńczo  –
wychowawczą  i  edukacyjną,  działającą  w oparciu  o  Statut  nadany  przez
Radę Miejską w Barczewie na mocy Uchwały  Nr XXVIII/190/16  z dnia
15 lipca 2016r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą
Żłobek Miejski w Barczewie i  ustalenia jego statutu.

3. Żłobek Miejski z dniem 01.09.2016r. został wpisany do Rejestru Żłobków
i  Klubów  Dziecięcych.  Wpisu  do  rejestru  dokonał  Burmistrz  Miasta
Barczewa w dniu 26.08.2016r. pod numerem 1.2016

§ 2.
1. Żłobek działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t. j.: Dz.U.
z 2016.157),

2) Ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.
z 2016.446 ),

3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013.885),

4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(t. j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.),

5) Konwencji  o  Prawach Dziecka z dnia  20 listopada 1989 roku (Dz.  U.
z 1991r. Nr 120, poz.526 z późn. zm.),

6) Statutu Żłobka Miejskiego. 
7) Niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

§ 3.
1. Dokumentami związanymi z Regulaminem organizacyjnym są:

1) Statut Żłobka Miejskiego;
2) Regulamin pracy pracowników Żłobka Miejskiego;
3) Regulamin wynagradzania pracowników Żłobka Miejskiego;
4) Zarządzenia i polecenia Dyrektora dotyczące organizacji i zarządzania      

w Żłobku Miejskim;

§ 4.
1. Nadzór  nad  działalnością  Żłobka  w  zakresie  warunków  i  jakości

świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Barczewa.
2. Obsługę księgowo - płacową realizuje MZOiZ w Barczewie.

ZASADY FUNKCJONOWANIA
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REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE

§ 5.
1. Żłobek sprawuje opiekę wychowawczo - edukacyjną nad dziećmi w wieku

od  20  –  tygodnia  życia  do  ukończenia  3  roku  życia  lub  w  przypadku
gdy  niemożliwe  lub  utrudnione  jest  objęcie  dziecka  wychowaniem
przedszkolnym do 4 roku życia.

2. Żłobek dysponuje 16 miejscami dla dzieci.
3. Ilość dzieci w podziale na poszczególne grupy wynosi:

1) Średniaki – 8 dzieci,
2) Starszaki – 8 dzieci.

4. Żłobek  funkcjonuje  przez  cały  rok  z  wyjątkiem  dni  ustawowo  wolnych
od pracy oraz z miesięczną przerwą wakacyjną. 

5. O  planowanej  przerwie  wakacyjnej  Żłobka  dyrektor  informuje  rodziców
dzieci uczęszczających do Żłobka na pierwszym spotkaniu organizacyjnym
w nowym roku szkolnym.

6. W Żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom.
7. Organizacja  dnia  pracy  placówki  (w  tym  godzin  posiłków  i  czynności

opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych) określa ramowy rozkład dnia
ustalony  przez  Dyrektora  z  uwzględnieniem  wymagań  zdrowotnych
i możliwości psychofizycznych dzieci.
1) Ramowy rozkład dnia pobytu w Żłobku:

           6:30 – 9:00
 Przychodzimy do Żłobka, witamy się i wspólnie się radośnie bawimy.
 Swobodnie i wspólnie bawimy się na sali dowolnymi zabawkami.
 Bawimy się w małych lub większych grupach ulubionymi zabawkami.
 Ćwiczymy – wyrabiając właściwą postawę (poranna gimnastyka).
 Przygotowujemy  się  do  śniadania  (czynności  higieniczno-

porządkowe).
 Jemy  śniadanie  –  lepiej  się  nie  spóźniać,  niezdrowo  jeść  chłodne

posiłki, smutno samemu siedzieć przy stole.
 Uczymy się zasad higieny osobistej.
 Rozwijamy umiejętności samoobsługowe w toalecie.

           9:00 – 11:00
o Uczestniczymy  w  zajęciach  (z  podziałem  na  grupy)  i  zabawach:

malujemy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, słuchamy i robimy wiele
różnych ciekawych rzeczy.

o Bawimy  się  w  ogrodzie  lub  wychodzimy  na  spacer,  obserwujemy
przyrodę.

o Jemy II śniadanie (owoc).
o Bawimy się w małych lub większych grupach,  organizując zabawy

dowolne.
o Utrwalamy wiersze i piosenki, których się nauczyliśmy.
o Spotykamy się z bajką.
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REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE

o Uczestniczymy w zajęciach relaksujących, wyciszających.
          11:00 – 14:00

 Przygotowujemy się do obiadu, sprzątamy salę (zabiegi higieniczno-
porządkowe).

 Jemy obiad (wdrażamy się do kulturalnego zachowania się przy stole,
używamy  zwrotów  grzecznościowych,  przestrzegamy  zasady
mówienia umiarkowanym głosem, zasuwamy krzesełko po posiłku).

 Rozwijamy  umiejętności  samoobsługowe  podczas  przygotowania
do poobiedniego odpoczynku (próbujemy samodzielnie rozbierać się
i ubrać piżamkę).

 Odpoczywamy, śpimy, relaksujemy się.
          14:00 – 16:30

 Wstajemy  i  ubieramy  się  samodzielnie  lub  przy  pomocy  (zabiegi
higienicznoporządkowe).

 Jemy podwieczorek, zawsze coś zdrowego a czasami coś słodkiego,
ale przede wszystkim bardzo smacznego.

 Utrwalamy  zasady  higieny  osobistej  (zabiegi  higieniczno-
porządkowe).

 Swobodnie i wspólnie bawimy się na sali dowolnymi zabawkami.
 Bawimy się w małych lub większych grupach ulubionymi zabawkami,

według indywidualnych zainteresowań.
 W zależności od pogody pozostajemy na sali lub wychodzimy na plac

zabaw, gdzie bardzo aktywnie spędzamy czas.
 Prowadzimy zajęcia wyrównawcze i indywidualne.
 Rozchodzimy się do domu, żegnamy się, ale jutro znów się spotkamy!

8. W  celu  zapewnienia  prawidłowych  warunków  organizacyjnych  dzieci
przyprowadza się do Żłobka do godziny 8.00 a odbiera po godzinie 14.00.
W  przypadku  innych  godzin  przyprowadzania  i  odbioru  dziecka  rodzic
telefonicznie lub osobiście informuje o fakcie opiekunów grupy.

9. Zajęcia  programowe  z  dziećmi  trwają  od  10  do  20  minut  w  zależności
od podgrupy wiekowej i możliwości psychofizycznych dziecka.

10.Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku określa Uchwała Nr XXVIII/191/16
z dnia 15 lipca 2016r Rady Miejskiej  w Barczewie w sprawie opłat za pobyt
dzieci w żłobku.

11.Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem zdrowym w wymiarze do 10 godzin
dziennie  względem każdego  dziecka  w godz.  6.30-16.30.  W szczególnie
uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka powyżej 10-ciu godzin w żłobku
jest  dodatkowo  płatny  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującą  Uchwała  Rady
Miejskiej w Barczewie.

12.Żłobek  prowadzi  dokumentację  organizacyjną  i  finansową  zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

13.W grupie dziecięcej realizowane są miesięczne plany pracy.
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14.Żłobek zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi
zadaniami.

15.Cele i zadania Żłobka określa Statut Żłobka Miejskiego w Barczewie.
16.Zasady przyjmowania i skreślenia dziecka do Żłobka określa Statut  Żłobka

Miejskiego  w  Barczewie  oraz  Regulamin  rekrutacji  ustalony
przez Dyrektora.

17.Zakres  świadczeń  udzielanych  przez  Żłobek  określa  umowa  cywilno  –
prawna zawierana pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a Żłobkiem. 

STRUKTURA ORGNIZACYJNA

§ 6.
1. Żłobkiem  kieruje  i  reprezentuje  go  na  zewnątrz  oraz  odpowiada  za  jego

działalność Dyrektor Żłobka powołany przez Burmistrza Barczewa.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych pracowników.
3. Dyrektor działa jednoosobowo w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez

Burmistrza Barczewa.
4. W  razie  nieobecności  Dyrektora  zastępuje  go  pracownik  pisemnie

wyznaczony przez Dyrektora.
5. Dyrektorowi podlegają:

1) bezpośrednio:
a) opiekunowie,
b) pracownik do spraw administracyjno – kadrowych,
c) intendent,

2) pośrednio:
a) dietetyk
b) kucharka,
c) pokojowa.

6. Szczegółowy  wykaz  stanowisk,  wymaganych  kwalifikacji  i  wynagrodzeń
określa Regulamin wynagradzania.

7. Wykaz  stanowisk  oraz  ich  służbowe  podporządkowanie  określa  schemat
organizacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

8. Szczegółowy  zakres  obowiązków na  poszczególnych  stanowiskach  pracy
określają  “zakresy  czynności”  opracowane  przez  Dyrektora  i  stanowiące
Załącznik nr 2 do Regulaminu.

ZAKRES DZIAŁANIA DYREKTORA ŻŁOBKA

§ 7.
1. Do obowiązków  Dyrektora  należy  w  szczególności  organizowanie  pracy

i sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami w celu zapewnienia
dzieciom  przebywającym  w  Żłobku  troskliwej,  serdecznej  i  zbliżonej
do domu rodzicielskiego opieki.
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2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych

zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) organizowanie  i  tworzenie  warunków  pracy  Żłobka  w  szczególności

zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy, zasad współżycia
i koleżeńskiej współpracy,

3) ustalenie  regulaminów  wewnętrznych  oraz  zakresów  czynności
dla personelu,

4) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
5) reprezentowanie  Żłobka  na  zewnątrz  i  prowadzenie  negocjacji

w sprawach go dotyczących,
6) kierowanie bieżącymi sprawami Żłobka i wydawanie z tym związanych

poleceń i zarządzeń,
7) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Żłobka,
8) inicjowanie  i  tworzenie  warunków  podnoszenia  kwalifikacji  przez

pracowników Żłobka,
9) wykonywanie wszystkich czynności wynikających z działalności Żłobka

jako jednostki organizacyjnej Gminy Barczewo,
10) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa,
11) ustalenie  regulaminów  wewnętrznych  oraz  zakresów  czynności

dla personelu,
12) opracowywanie projektów planu i budżetu,
13) prawidłowe gospodarowanie mieniem Żłobka i  powierzonymi środkami

finansowymi,
14) rozpatrywanie skarg, wniosków, zażaleń od rodziców i opiekunów dzieci

uczęszczających  do  żłobka,  krytyki  prasowej  oraz  innych  sygnałów
od mieszkańców,

15) prowadzenie  i  nadzór  nad  szkoleniem  w  zakresie  bezpieczeństwa
i higieny pracy.

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 8.
1. Do obowiązków służbowych każdego pracownika należy w szczególności:

1) przestrzegać Regulaminu Pracy i ustalonego porządku prawnego,
2) przestrzegać  ustalonego  w  Żłobku  czasu  pracy  i  wykorzystywać  go

w sposób efektywny,
3) wykonywać pracę sumiennie i starannie,
4) należycie wykonywać polecenia przełożonego dotyczące pracy, jeżeli nie

są sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę,
5) dążyć do uzyskiwania w pracy najlepszych wyników i przejawiać w tym

celu własna inicjatywę,
6) przestrzegać przepisów BHP, a także przepisów przeciwpożarowych,
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7) dbać o dobro Żłobka, chronić mienie pracodawcy i używać je zgodnie
z przeznaczeniem,

8) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętność pracy,
9) przestrzegać tajemnicy służbowej, zawodowej i państwowej,

10) zachowywać trzeźwość w pracy i na terenie Żłobka,
11) po  zakończeniu  pracy  należycie  zabezpieczyć  narzędzia,  urządzenia,

pomoce naukowe i pomieszczenia pracownicze,
12) dbać o czystość i porządek na stanowisku pracy i wokół stanowiska pracy,
13) przestrzegać zasady współżycia społecznego,
14) być uprzejmym wobec interesantów oraz przestrzegać etyki zawodowej.

2. Każdy pracownik ma prawo:
1) domagania  się  od  bezpośredniego  przełożonego  określenia  zakresu

czynności na zajmowanym stanowisku,
2) inicjowania udoskonaleń po konsultacji z bezpośrednim przełożonym,
3) zgłoszenia  bezpośredniemu  przełożonemu  uwag  i  nieprawidłowości

występujących w pracy na danym stanowisku.

ZAKRES STANOWISK PRACY

§ 9.
1. Dyrektor  Żłobka stosownie  do  postanowień  Statutu  Żłobka  Miejskiego

w Barczewie oraz art. 13 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi
do  lat  3,  kieruje  bieżącą  działalnością  opiekuńczo  –  wychowawczą,
edukacyjną, administracyjno-gospodarczą oraz reprezentuje go na zewnątrz
w zakresie posiadanych pełnomocnictw, a w szczególności:
1) sprawuje nadzór,
2) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
3) prowadzi i zarządza jednostką budżetową, jaką jest Żłobek oraz dokonuje

czynności  prawnych  według  wydanego  przez  organ  prowadzący
powołania,

4) współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia
nauczycieli w organizacji praktyk,

5) decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania opiekunów i innych pracowników,
b) określa szczegółowe zakresy obowiązków wszystkich pracowników,
c) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom,

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Pracownik do spraw administracyjno-kadrowych wykonuje prace związane

z prowadzeniem spraw kadrowych, a w szczególności:
1) prowadzi dokumentację kadrową pracowników,
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2) przygotowuje  dokumentację  odnośnie  uprawnień  do  nagród
jubileuszowych,  rent,  emerytur  i  pozostałych  zmian  składników
wynagrodzenia pracowników,

3) sporządza plan urlopów na dany rok,
4) prowadzi  dokumentację  wykorzystania  urlopów  oraz  ewidencje

zwolnień,
5) sporządza umowy o pracę i wystawia świadectwa pracy,
6) przejrzyście i czytelnie prowadzi dokumentację swojej pracy,
7) na bieżąco zapoznaje się z przepisami w zakresie spraw płacowych oraz

spraw kancelaryjnych,
8) prowadzi  dokumentację  w  zakresie  ewidencjonowania  środków

trwałych,
9) prowadzi podręczne archiwum z zakresu dokumentacji kadrowej,
10) współpracuje z GUS  i innymi instytucjami gromadzącymi informacje

dotyczące spraw kadrowo-płacowych,
11) prowadzi sprawy związane z odpłatnością za usługi Żłobka Miejskiego

w Barczewie,
12) wykonuje  inne  czynności  administracyjne  polecone  przez  Dyrektora

Żłobka wynikające z wewnętrznej organizacji pracy.
3. Intendent wykonuje  prace  związane  z  całością  spraw  gospodarczych,

a w szczególności:
1) odpowiada za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych,
2) prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie żywienia dzieci,
3) zaopatruje  Żłobek  w  żywność  i  sprzęt,  w  tym  przygotowuje  umowy

z dostawcami i sprawdza ich realizację,
4) nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji  żywnościowych

dzieciom,
5) sporządza jadłospisy,
6) prowadzi  magazyn  i  dokumentację  magazynową  zgodnie

z obowiązującymi przepisami, 
7) wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora Żłobka wynikające

z wewnętrznej organizacji pracy.
8) codzienne sporządzanie raportów żywieniowych,
9) prowadzenie  kartotek  ilościowo  -  wartościowych  artykułów

żywnościowych,
10) współpracuje z dietetyczką w sprawie ustalania jadłospisów.

4. Opiekunka zobowiązana jest w szczególności do: 
1) organizowania pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem,
2) kierowania procesem wychowawczym dziecka,
3) opracowania miesięcznego planu pracy,
4) realizowania zadań wynikających z indywidualnego planu pracy,
5) pozostawania w stałym kontakcie z rodziną dziecka,
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6) kierowania  procesem  wychowawczym  (jeden  opiekun  nie  więcej  niż
8 dzieci, a w grupie do której uczęszcza choćby jedno dziecko do 1 roku
życia lub dziecko niepełnosprawne – jeden wychowawca nie więcej niż
5 dzieci),

7) prowadzenie zabaw z dziećmi,
8) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
9) odpowiednie  przygotowanie  dzieci  do  odpoczynku  i  korzystania

ze świeżego powietrza,
10) stała troska  o bezpieczeństwo dzieci,
11) utrzymanie higieny i porządku w pomieszczeniach Żłobka w przypadku

braku pokojowych.
5. Pokojowa wykonuje prace związane z:

1) utrzymaniem  bieżącej  czystości  w  przydzielonych  pomieszczeniach
Żłobka,

2) systematycznym sprzątaniem i  dezynfekowaniem sal,  łazienki  i  innych
powierzonych pomieszczeń,

3) dbać o przygotowanie sprzętu do odpoczynku,
4) rozdawać posiłki i zmywać naczynia,
5) pomagać  przy  karmieniu  dzieci  i  wykonywaniu  zabiegów

pielęgnacyjnych,
6) pomagać opiekunom w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z dziećmi,
7) dbać o ogród i teren przedszkola,
8) dbać o bezpieczeństwo wychowanków,
9) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora Żłobka wynikające

z wewnętrznej organizacji pracy.
6. Dietetyk wykonuje prace związane z:

1) opracowywanie jadłospisu dla dzieci od 4 miesiąca życia  do 1 r. życia
oraz od 1 roku życia do 3 roku życia,

2) współpracuje z intendentką w sprawie ustalania jadłospisów
3) stosowanie norm zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze
4) doborem  produktów  spożywczych  do  planowania  jadłospisów

dla poszczególnych grup dzieci w żłobku,
5) różnicowaniem diet i stosowaniem ich w żywieniu dzieci, w zależności

stanu zdrowia dziecka i okresu rozwojowego,
6) nadzorem nad ilością i jakością dostarczanych posiłków,
7) prowadzeniem edukacji zdrowotnej z zakresu żywienia wśród rodziców

i dzieci w Żłobku,
8) korzystaniem  z  wiedzy  z  zakresu  psychologii  i  pedagogiki

w  propagowaniu  zasad  zdrowego  żywienia  i  komunikowaniu  się
z rodzicami

9) wybieraniem  wiarygodnych  źródeł  informacji  w  celu  doskonalenia
umiejętności zawodowych,

10) postępowaniem zgodnie z zasadami etyki,

9



REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE

11) stosowaniem  przepisów  prawa  dotyczących  wykonywanych  zadań
zawodowych,

12) prowadzenie konsultacji z rodzicami,
13) prowadzenie  szkoleń  dla  rodziców  i  pracowników  Żłobka  w  zakresie

prawidłowego żywienia,
14) prowadzeniem  dokumentacji  żywieniowej  i  sanitarnej  określonej

odrębnymi przepisami.
7. Kucharka zobowiązana jest w szczególności:

1) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
2) przyjmować  produkty  z  magazynu,  kwitować  ich  odbiór  w  raportach

żywieniowych,
3) prowadzić magazyn podręczny,
4) utrzymywać w stanie  używalności  powierzony sprzęt  kuchenny i  dbać

o czystość pomieszczeń kuchennych,
5) brać udział w ustalaniu jadłospisu,
6) wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora Żłobka wynikające

z wewnętrznej organizacji pracy.
8. Szczegółowe  zakresy  czynności  wszystkich  pracowników oraz  czynności

dodatkowe określa Dyrektor Żłobka i znajdują się one w aktach osobowych
pracowników. 

POSATNOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.
1. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Regulamin może być zmieniony zarządzeniem Dyrektora Żłobka Miejskiego

w Barczewie.
3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać po podaniu ich do wiadomości

pracowników w terminach i w sposób określony zarządzeniem Dyrektora 
Żłobka Miejskiego w Barczewie.

4. Niniejszy Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego w Barczewie 
obowiązuje od 1 września 2016r.

..…............................................
                                                                                        (podpis dyrektora)

Barczewo, dnia ….........................
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Załącznik nr 1
do Regulaminu organizacyjnego 
  Żłobka Miejskiego w Barczewie 

z dnia 1września 2016 r.

                  
                 DYREKTOR

PIELĘGNIARKA DIETETYK
PRACOWNIK DO SPRAW

ADMINISTRACYJNO –
KADROWYCH

OPIEKUNKA

POKOJOWA

KUCHARKA

INTENDENT
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