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ROZDZIALI

POSTANOWIENIA OGoLNE
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l.Regulamin Organizacyjny Zlobka Miejskiego nr 4 w Bialymstoku zwany dalej

,,Re gul aminem" okre S I a or ganizacj Q pracy Zlobka.

2. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego okreSlaj 4 w szczeg6lnoSci :

a) orgarizacjg pracy Zlobka, w tym czas pracy Zlobka, obsadg kadrow4,

b) zasady funkcj onow aria Zlobka,

c) zakres wsp6lpracy ze Zlobkiem, dostEp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach
i sposobie udzielania Swiadczeri przez Z\obek - rodzic6w, opiekun6w prawnych lub innych
os6b, kt6rym s4d powierzyl sprawowanie opieki nad dzieckiem, zwanych dalej ,,rodzicami",

d) organizacjg opieki nad dzie6mi w Zlobku, w tym:

- prawa i obowipki rodzic6w,
- prawadziecka,
- obowiqzkiZlobkaw razienieszczgsliwego wypadku.
- organizacjE pracy Zlobkaiszczeg6lowy zakres dzialan.

3. Ilekro6 w dalszej czgSci Regulaminu jest mowa o:
a) 2lobku - nalezy przezto rozumiee ilohekMiejski nr 4 w Bialymstoku,
b) dyrektorze nalely przez to rozumie6 Dyrektora Llobka Miejskiego nr 4

w Bialymstoku.
c) rodzicu - nale?y przez to rozumied r6wniez opiekun6w prawnych, kt6rym s4d powierzyl

sprawowanie opieki nad dzieckiem.
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Podstawg prawn4 dzialalnoSci Zlobka okreSla w szczeg6lnoSci:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dzie6mi w wieku do lat 3 (Dz.U.
Nr 45, poz.235),
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorz4dowych (Dz.U. Nr 233,
poz.1458 zp62n. zm.),
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorzEdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 14,

poz.l59 zp62n. zm.),
4. Ustawa z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
zpoLn. zm.),



5. Uchwala Rady Miejskiej nr XXXIV/398112 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie
ustalenia statutu ZlobkaMiejskiego nr 4 w Bialymstoku
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l. Zlobek Miejski nr 4 jest samodzieln4, wydzielon4organizacyjnie gminn4 jednostk4
budzetow4 nie posiadaj 4cq osobowoSci prawnej.

2. Podmiotem tworz4cym zlobek jest Miasto Bialystok.
3. Siedziba ZlobkamieSci sig w Bialymstoku, ul. Broniewskiego 1 A .

4. Obszarem dzialania Zlobkajest Miasto Bialystok.
5. Do zlobka przyjmowane s4 dzieci w wieku od ukoriczenia20 tygodnia ?yciado korica

roku szkolnego, w kt6rym dziecko ukoriczy 3 rok zycia lub 4 rok Zycia w przypadku
gdy niemozliwe lub utrudnione jest objgcie dzieckawychowaniem przedszkolnym.

ROZDZIAT,II

CELE I ZADANI AZLOBKA
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1. Podstawowym celem Zlobkajest organizowanie i prowadzenie dzialalnoSci opiekuhczej,
wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci uprawnionych.

2.Do zadah 2tobka w szczeg6lnoSci naleZy:
a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zblilonych do warunk6w domowych,
b) zagw ar antowanie dziecku wlaSciwej opi eki piel g gnacyj nej or az edukacyj nej, przez
prowadzenie zajg(, zabawowych z elementami edukacji, z uwzglEdnieniem wieku dziecka
oraz jego indywidualnych potrzeb,
c) stworzenie warunk6w do rozwijania samodzielnoSci w zakresie podstawowych czynnoSci
samoobslugowych oraz wspieranie aktywnoSci dziecka,
d) stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowego 2ywienia dietetycznego,
e) prowadzeniazajg(, wspomagaj4cych indywidualny rozw6j dzieci niepelnosprawnych,
f) zapewnienie b ezpieczeirstwa ( fizy czne go i emocj onalne go),
h) ksztahowanie postaw spolecznych, przyzv'ryczajanie do zgodnego wsp6ldzialania w gronie
r6wieSnik6w,
i) rozwijanie wyobraZni i wraZliwoSci estetycznej dzieci.

ss

Zlobek, realizujqc zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje sig w szczeg6lnoSci:

l.Dobrem dziecka.

2. P otrzebq wyr6wnania defi cyt6w rozwoj ol,vych.

3. KoniecznoSci4 wspierania rozwoju dziecka.



ROZDZIAN,IIT

ZASADY FUNKCJONOWANI A 1'I.OF,KA
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Grupy dziecigce

l.W celu realizacji zadah ZNobka, dla zapewnienia bezpieczefistwa, zdrowia, wlaSciwego
rozwoju psycho-fizycznego dzieci, dyrektor zatrudnia w poszczeg6lnych grupach
dziecigcych, odpowiedni4 do liczby dzieci iloSd pracownik6w.
2.Tworzy sig nastgpujqce grupy dziecigce:

Grupa I : od 20 tyg.Zycia do 1,5 roku.
Grupa II : od 1,5 r. 2 do 2lat
Grupa III : od 2lat do 2,5 r.
Grupa IV : powyZej 2,5 lat.
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Czas pracy

1. Zlobek funkcjonuje przez caly rok, z wyj4tkiem ustalonej przez dyrektora Zlobkaprzerry
wakacyjnej przypadajqcej w miesiqcach letnich (lipiec lub sierpieri). Czas urlopowania podaje
sig w formie ogloszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszeri najp62niej do 31
stycznia danego roku.
2. W okresie przerwy wakacyjnej zlobek nie wykonuje uslug opiekuriczo-wychowawczych,
arodzice zobowiqzani s4 do zapewnienia opieki we wlasnym zakresie.
3. Zlobek czynny jest od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 6:00 do 17.30 przez
l1 miesigcy w roku i zapewnia opiekg wzglgdem kazdego dziecka do 10 godzin dziennie
zv'rylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.W szczegolnie uzasadnionychprzypadkach wymiar opieki w Zlobku moze by6, na wniosek
rodzic6w wydluzony powyZej 10 godzin dziennie za dodatkowE oplat4.
5. Dyrektor Zlobka mohe zmienid godziny pracy Zlobka po przeprowadzeniu analizy czasu
pobl'tu dzieci oraz po rozpatrzeniu opinii rodzic6w. Zmiana zostaje podana w formie
ogloszenia na tablicy ogtoszeri w Zlobku orMna stronie intemetowej.

1.
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Zasady naboru dzieci.

Zaprsy do 2lobka prowadzone sqprzez caly rok, przyjgcia odbywaj4 sig w miarE istnienia
wolnych miejsc.
Dzieci w Zlobku zapisywane s4 do grup wedlug zblilonego wieku.
Do Zlobka przyjmowane s4 dzieci rodzic6w pracuj4cych lub uczqcych sig, gdy dwoje
rodzic6w pracuje lub uczy sig w przypadku rodzin albo rodzica pracuj4cego wzglgdnie
uczEcego sig, w przypadku os6b samotnie wychowuj4cych dzieci.
Do Zlobka przyjmowane sq dzieci rodzic6w mieszkaric6w miasta Bialegostoku,
niewskazuj4cych w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazywania podatku niZ
Miasto Bialystok.

5. Za osoby pracuj4ce uznaje sig r6wnie2 osoby bezrobotne, pozostaj4ce bez pracy przez
okres maksymalnie trzech miesigcy od dnia utraty pracy, dokumentuj4ce ten fakt co
miesi4c zaSwiadczeniem z Powiatowego Urzgdu Pracy.

2.

J.

4.



6. Rodzice maj4 obowi4zek o kazdej zmianie sytuacji w kwestii dotyczqcej zatrudnienia
powiadomi6 dyrektora Zlobka na piSmie.

7. Zapisy do 2lobka realizowane sqprzez elektroniczny system naboru.
8. Nab6r jednorazowy skumulowany w chwili przejicia dzieci do przedszkoli tzn.

jednorazowe przyjgcie wigkszej liczby dziec,i z listy oczekuj4cych - do 3l maja ka2dego
roku ( s4 to wstgpne listy dzieci przyjgtych od 0l wrzeSnia danego roku do zlobk6w).

9. Przyjgcie dziecka do Zlobka uzalelnione jest od:

- miejsca na liScie oczekuj4cych, wskazywanego przez system,

- iloSci wolnych miejsc w danej grupie wiekowej,

- kryteri6w naboru.

10. Rodzic zapisuj4c dziecko do Zlobka loguje sig w systemie elektronicznego naboru
do Zlobk6w Miejskich w Bialymstoku:

- w systemie zapisuje dziecko do Zlobka,

- wskazuje wybrany Zlobek oraz kolejne preferencje (moZliwe wskazania trzech
2lobk6w w okreSlonej preferencji wyboru),

- drukuje kartg rekrutacji dziecka do Zlobka, kt6r4 sklada do Zlobka pierwszej preferencji
w celu zarejestrowania.

ll.W przypadku nie posiadania dostgpu do Internetu, na proSbg rodzica/ opiekuna dziecka
zapisu moze dokonad wlaSciwy pracownik Zlobka.

12. Potwierdzona karta rekrutacji okreSla miejsce na liScie rezerwowej do wskazanych
2tobk6w.

13. System wymaga regularnego potwierdzania oczekiwania w okresach 6-cio miesigcznych.

l4.Sprawy zwiqzane z przyjEciem dziecka do 2lobka nalelE do wylqcznej kompetencji
dyrektora Zlobka.
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Prryjgcie dziecka

l.Informacjg o przyjgciu dziecka do Zlobka, rodzice uzyskuj4 w drodze e-maila
wygenero wane go pr zez system naboru elektronicz nego or az te lefonicznie.

2.Przy przyjgciu dziecka do 2lobka rodzice zobowi4zani s4:

a) uzupelnid kartg zapisu (zalqczniknr 3 do niniejszego Regulaminu),

b) podpisad umowg na Swiadczenie uslug - (za\Ecznik nr I do niniejszego Regulaminu),

c) uzupelnid kartg wywiadu (zalqczniknr 2 do niniejszego Regulaminu),

c) uzupelni(, ,,tJpowahnienie odbioru dzieckaze Zlobka", znajdujqce sig w karcie zapisu,



d) zapozna6 sig z niniejszym Regulaminem i zobowiqza(, siE do jego przestrzegania poprzez
zlohenie sto sowne go o Swiadczen ia zaw arte go w umowie.

3. Dokumenty, o kt6rych mowa w ust.2 musz4 byt zlohone, a umowa podpisana najp62niej
pierwszego dnia korzystania dziecka z uslug Zlobka.
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Rada Rodzic6w

1 . W zlobku moze zostat utworzona rada rodzic6w, kt6ra reprezentuje o96l rodzic6w dzieci
uczgszczaj qcych do plac6wki.
2. Rada rodzic6w uchwala regulamin swojej dzialalnoSci, w kt6rym okreSla w szczeg6lnoSci
wewngtrzn4 strukturg i tryb pracy rady.
3. Do kompetencji rady rodzic6w naleZy:
1) wystgpowanie do dyrektoraZ\obka z inicjatywami, wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach dotyczqcych 2lobka , w tym w szczeg6lnoSci w zakresie prowadzenia zajE(,
edukacyjnych;
2) opiniowanie spraw organizacyjnych Zlobka,w szczeg6lnoSci w zakresie zmianregulaminu
organizacyjnego;
3) wg14d, za poSrednictwem przedstawicieli rady rodzic6w, do dokumentacji dotycz4cej
spelniania norm 2ywienia;
4) wi4rtacjaprzez przedstawicieli rady rodzic6w pomieszczeri zlobka i w przypadku
dostrzezenia nieprawidlowoSci zgloszenie ich do dyrektora alobka , aw razie nieusunigcia
nieprawidlowoSci - do prezydenta miasta.
4. W celu wspierania dzialalnoSci statutowej Zlobka rada rodzic6w moZe gromadzi(, fundusze
z dobrowolnych skladek rodzic6w oraz innych 2rodel. Zasady wydatkowania funduszy rady
rodzic6w okreSla regulamin.
5. Fundusze, o kt6rych mowa w ust. 5, mog4 byi przechowywane na odrgbnym rachunku
bankowym rady rodzic6w. Do zalohenia i likwidacji tego rachunku bankowego otaz
dysponowania funduszami na tym rachunku sq uprawnione osoby posiadaj4ce pisemne
upowa2nienie udzielone przez radg rodzic6w.
6. W zlobku lub klubie dziecigcym moze dziala(, tylko jedna rada rodzic6w.
7. Rada rodzic6w zobowiqzana jest do niezwlocznego poinformowania o wyborze lub
zmianie swoich przedstawicieli dyrektora zlobka.

8. Dyrektor Zlobkaumo2liwia wszystkim rodzicom dzieciuczgszczajqcych do Zlobka
zapoznanie sig ze skladem rady rodzic6w.
9. Dyrektor Zlobkaumo2liwia rodzicom dzieciuczgszczajqcych do Zlobkazorganizowanie
zebrania maj4cego na celu wybranie skladu rady rodzic6w oraz uchwalenie regulaminu rady
rodzic6w, w szczegolnolci przez udostgpnienie miejsca na zebranie oraz poinformowanie
rodzic6w o jego terminie.

70. Zebranie rodzic6w odbywa sig co najmniej raz w roku.
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' Skre5lenie z listy

l.Dyrektor Zlobka ma prawo skreSli6 z listy dziecko w przypadku:



a) nieusprawiedliwionej nieobecnoSci dziecka w Zlobku trwaj4cej 10 kolejnych dni
roboczych. Usprawiedliwienie nieobecnoSci nastgpuje w formie ustnej lub pisemnej
i wymaga podania przyczyny,
b) nieuregulowania przez rodzic6w, kt6rejkolwiek z wymagalnych oplat za korzystnie
ze Zlobka obejmuj 4cych j ednomiesigczne zalegloSci,
c) podania przez rodzic6w/opiekun6w prawnych/ dziecka nieprawdzilvych danych,

w dokumentach wymaganychprzez Zlobek lub niepoinformowania o zmianach w zakresie

wymaganych danych, a w szczeg6lnoSci - niespelniania wymog6w okreSlonych
w obowi4zuj4cych uchwalach Rady Miejskiej w Bialymstoku - w zakresie miejsca
zamieszkania, pozostawania w stosunku pracy, deklarowanej miejscowoSci, na ktorej rzecz
jest odprowadzany podatku dochodowy;

d) w przypadku nieaktualizowania danych, o kt6rych mowa w lit. c na Zqdanie dyrektora
Zlobka przedstawiciel ustawowy zobowiE atty jest do uczynienia zadofi(, temu obowi4zkowi
w terminie okreSlonym w liScie poleconym przeslanym na adres korespondencyjny jednego

z przedstawicieli ustawowych. Po bezskutecznym uplywie wskazanego terminu dziecko
zostaje skreSlone z listy, a umowa ulegnie rozwiqzaniu

e) nieprzestrzeganiaprzez rodzic6#opiekun6w prawnych/ dziecka niniejszego Regulaminu;

2. OSwiadczente o rozwi1zaniu umowy mohe by(, zl.oZone przez rodzica w dowolnym
momencie lecz wywoluje ono skutek na koniec miesi4ca kalendarzowego.
3. SkreSlenie dziecka z ewidencji jest r6wnoznaczne z natychmiastowym rozwiqzaniem
umowy o korzystanie z uslug Zlobka.
4. O skreSleniu dziecka zlisty informuje sig niezwlocznie rodzic6w lub opiekun6w prawnych
na piSmie z podaniem przyczyny.
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Zasady wsprilpracy z Rodzicami

1. Dzieci przyjmowane sQ do Zlobka w godzinach wynikaj4cych z potrzeb rodzic6w,
zdeklarowanych w umowie.
2. Rodzice zobowi1zani s4 do zglaszaniaplanowanej nieobecnoSci dziecka z wyprzedzeniem,
najp62niej dzieh przed dniem nieobecnoSci, w przypadku naglym (choroba dziecka)

- w pierwszym dniu nieobecnoSci dziecka do godz. 9.00.
3. Ze wzglgd6w sanitarno - epidemiologicznych dzieci oddawane do Zlobka powinny byd
czyste, co oznacza czystoS6 ciala, wlos6w i odzie2y oraz powinny mie6 kr6tko obcigte
paznokcie.
4. W przypadku nie przestrzegania przez rodzic6w zasad podanych w ust. 3

pracownik opiekuj4cy sig dzieckiem ma prawo odm6wi6 przyjEcia dziecka do zlobka,
do czasu uregulowania stwierdzonych niedoci4gnigi.
5. Do Zlobka nie bgd4 przyjmowane dzieci chore, w ruzie stwierdzenia zachorowania
w trakcie pobytu w Zlobku, rodzice lub opiekunowie prawni na wezwanie zlobka winni
bezzwloczni e odebrad dziecko.'
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Zzsady odbioru dziecka

1. Dzieci ze Llobka mog4 odbiera6 v,rylqcznie rodzice. Za pisemnq zgodq rodzic6w dziecko
mo2e by6 odebrane przez imiennie upowaZnion4 pelnoletni4 osobg.

2. Ze wzglgdu na dobro i bezpieczeflstwo dzieci personel Zlobka nie bgdzie zezwalal
na odbi6r dzieci:

a) osobom bgd4cym w stanie wskazuj4cym na spo2ycie alkoholu lub bgd4cych pod
wplywem Srodk6w odurzaj 4cych,

b) osobom nie wymienionym w upowaznieniu do odbioru dziecka,
c) niepelnoletnim.

3. W przypadku o kt6rym mowa w ust. 2 dziecko pozostawia sig w Zlobku do momentu
przybyciazawiadomionej przez Zlobek innej osoby upowaZnionej do odbioru dziecka.

4. W przypadku nie odebrania dziecka ze Zlobka przez rodzic6w lub inn4 osobg
upowaznionqnajp6lniej do godziny zakonczeriapracy plac6wki, atakhe w przypadku nie
przybycia zawiadomionej osoby lub niemoZliwoSci skontaktowania sig z rodzicami lub
osob4 upowa2nion4 dyrektor Zlobka zawiadomi najblizszq jednostkg policji.

5. Osoba upowazniona, o kt6rej mowa w ust. I zobowiqzana jest do okazania dowodu
to2samoSci.
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Obowi4zki rodzicriw

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiqzani s4 do:

a) przestrzegania zasad funkcjonowania Zlobka zawartych w statucie Zlobka, Regulaminie
organizacyjnym oraz w zawartej umowie na korzystanie z uslug Zlobka,

b) wsp6ldzialania ze 2lobkiem w zakresie wszelkich spraw zwiqzanych z pobytem dziecka
w zlobku,

c) przyprowadzania do 2lobka dziecka wylqcznie zdrowego,

d) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Ztobka osobiScie lub przez osobE
upowa2nion4,

e) zglaszarria ka2dej planowanej nieobecnoSci dziecka w Zlobku, a w przypadku choroby
najp62niej w pierwszym dniu nieobecnoSci dziecka do godz. 9.00,

f) natychmiastowego powiadomienia ztobka w przypadku choroby zakulnej lub choroby
mog4cej wplyn46 na stan zdrowia pozostalych dzieci korzystaj4cychzuslug Zlobka,

g) terminowego wnoszenia oplat zapoby dziecka w 2lobku zgodnie z zasadamr okreSlonymi
w umowie,

h) uczestnictwa w spotkaniach,organizowanych przez personel w grupach dziecigcych.

2. Rodzice zobowiqzani s4 do zaopatrzenia dziecka w odzieL, bielizng, Srodki higieniczne,
materialy plastyczne do zajE(, oraz inne artykuly jakie naleZy dostarczyi do Zlobka
(szczeg6lowy wykaz podaje dyrektor).



3. Zobowiqzuje sig rodzic6w do podawania aktualnych informacji dotycz4cych miejsca
zamie szkania, zatrudnieni a or az numer6 w te I e fon6 w umo 2 I i wi aj 4cyc h kontakt.
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Prawa rodzic6w i dzieci korrystajqcych z uslug Zlobka

1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka korzystaj4cego z ustug Zlobka maj4 prawo do:
a) pelnej i rzetelnej informacji na temat dziecka,
b) uzyskiwania porad i wskaz6wek od opiekun6w dziecka,
c) wgl4du do dokumentacji dotycz4cej pracy z dzieckiem,

d) wnoszenia skarg i wniosk6w w zakresie wykonywaniaprzez Zlobek swoich zadan,

e) powolania do wsp6lpracy Rady Rodzic6w.

2. Skargi i wnioski, o kt6rych mowa w ust.l lit. d) mozna skladad
w formie ustnej lub pisemnej do dyrektora Zlobka w godzinach urzgdowania.

3. Wszystkie zlohone skargi podlegaj4 zarejestrowaniu, a nastgpnie rozpatrzeniu bez
zbgdnej zwloki, nie p62niej nrZ w ci4gu dw6ch tygodni,
a w sprawachszczeg6lnie skomplikowanych, nie p6Zniej niz w ci4gu miesi4ca.

4. Dziecko korzystqEce z opieki llobka ma prawa wynikajqce z praw dziecka,
w szczegolnoSci dotyc zE one:
poszanowania godnoSci,
korzystania ze swiadczeri opiekuriczych, wychowawczych, edukacyjnych
realizowanych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, dostgpnymi metodami
i Srodkami, zasadami etyki oraz szczeg6lnE starannoSci4,
korzystania z zajg(, opiekuriczo-wychowawczych z elementami edukacji,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
prawidlowe go zaspokoj enia potrzeb 2ywieniowych,
zaspokoj enia potrzeb emocj onalnych i rucho!\rych.
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Choroba dziecka

l. W przypadku choroby dziecka lub wyst4pienia choroby zakulnej w Srodowisku oraz
innych przyczyn wywoluj4cych nieobecnoSi dziecka w Zlobku nalely zglosii ten fakt w
pierwszym dniu nieobecnoSci dziecka dyrektorowi lub pracownikowi opiekuj4cemu sig
dzieckiem w grupie (telefonicznie lub osobiScie).

2. W przypadku przewleklej choroby dziecka nale?y uzgodni6 z dyrektorem Zlobka
czasookres nieobecnoSci dziecka, podaj4c przyblilonE oraz datg planowanego powrotu
dziecka.
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Agresja dziecka

l.Jezeli zachowania dziecka wskazuj4 na takie odstgpstwa od norm rozwojowych, kt6re
objawiaj4 sig nadmiern4 agresj4 i nadpobudliwoSciq zagrahajqcE bezpieczenstv"u Zycia
i zdrowia samego dziecka oraz innych dzieci po konsultacji z psychologiem informuje sig

a)
b)

c)

d)
e)



o tym rodzic6w dziecka. Agresywne zachowania dziecka odnotowywane sQ w wlaSciwym
rejestrze i s4 podstaw4 do zaprzestania Swiadczenia uslug przez zlobek.

2. JeZeli rodzice kwestionujq koniecznoic zaprzestania korzystania z uslug z przyczyn
o kt6rych mowa w ust.l zobowiqzani s4 do konsultacji z poradni4 psychologicznE malych
dzieci i przedstawienia na tg okolicznoSd stosownych dowod6w.
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Przemoc domowa

1. Zaobserwowane u dziecka sirice i inne urazy poddaje sig ocenie pielggniarskiej
i odnotowuj e w zeszycie zdarzefi. JeSli pielggniarka nzna, po konsultacji z dyrektorem zlobka,
2e urazy mog4 wskazywa6 na stosowanie wobec dziecka przemocy fizycznej lub
molestowania, sporz4dza stosown4 dokumentacjE opatrzonq dat4 i podpisami - wlasnym oraz
dyrektora.

2. O sporz4dzeniu notatki informuje sig odbieraj4cego dziecko rodzica lub osobg
upowa2nionq.

3.Je2eli urazy zostanq zaobserwowane u dziecka ponownie, bqdL jeheli urvy stwierdzone po
raz pierwszy nie budz1 w4tpliwoSci w ocenie personelu Zlobka, 2e sq one skutkiem
stosowanej przemocy, dyrektor Zlobka obowi4zany jest zloLy(, do najblizszej jednostki policji
zawiadomienie o moZliwoSci popelnienia przestgpstwa zngcania sig nad dzieckiem.

4. Do zawiadomienia, o kt6rym mowa w ust. 3 dolqcza sig uwierzytelnione kopie
dokumentacji z ust. 1.

5. Jezeli uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, dyrektor Zlobka zobowi4zany jest
wezwad po gotowie ratunkowe, zawiadamiaj 4c j ednocze Sni e po I icj g.
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Postgpowanie w prrypadku naglym, zagraLajqcym zdrowiu i zyciu dziecka.

1. W celu zapewnienia bezpieczeflstwa dzieci w 2lobku pracownicy maj4 obowi4zek
stosowania ,,Procedury bezpieczenstwa dzieci podczas pobyu w Zlobku Miejskim
nr 4 w Bialymstoku".

2. W przypadku zagrolenia zdrowia i Zycia dziecka pracownicy odpowiedzialni za
sprawowanie opieki, zobowi4zani s4 do udzielenia pierwszej pomocy, niezwlocznego
wezwania karetki pogotowia oraz powiadomienia o zaistnialym fakcie dyrektora
Zlobka. Szczeg6lowe zasady postgpowania okreSla,,Procedura postgpowania
w przypadku udzielania pierwszej pomocy w Zlobku Miejskim nr 4 w Bialymstoku".

3. W przypadku stwierdzeniu zgonu dziecka dyrektor Zlobka zobowi1zany jest
do powiadomienia rodzic6w.

4. W przypadku zgonu dziecka dyrektor Zlobkapowiadamia Policjg.
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Postgpowanie w prrypadku wyst4pienia wydarzeri nietypowych

1. W przypadku wyst4pienia zdarzenia zagralajqcego zdrowiu i Lyciu dzieci
przebywaj4cych w Zlobku, rodzic6w dzieci i os6b pracuj4cych (polar, klgska
zywiolowa), dyrektor Llobka odpowiada za organizacjg i realizacjE przedsigwzigd
maj4cych na celu ochronE Lycia, zdrowia i mienia we wsp6lpracy z innymi sluzbami.

2. W przypadku wyst4pienia epidemii dyrektor Zlobka zawiadamia Terenowy
Inspektorat Sanitarny i postgpuje zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

3. W przypadku ogloszenia Zaloby narodowej, dyrektor Zlobka zarzqdza wywieszenie
flagi narodowej przepasanej kirem.

R.OZDZTALIY

ORGANIZACJA WEWN4TRZNA inOnK^n I OBSADA OSOBOWA

$21

LW Zlobku Miejskim Nr 4 tworzy sig nastgpujqce stanowiska pracy:
a) Dyrektor Zlobka
b) Gl6wny ksiggowy
c) Pielggniarkal starszapielggniarka
d) Mlodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun
e) Pokojowa/ starsza pokojowa

0 Referent
g) Kuchar/starszykucharz
h) Pomoc kuchenna
i) Robotnik gospodarczy
j) Konserwator

2. Schemat orgartizacyjny Zlobkastanowi zalqczniknr 4 do regulaminu.
3. Kontrolg wewngtrzn4 w zlobku sprawuj4: dyrektor, gl6wna ksiggowa oraz pracownicy

w granicach pelnomocnictw udzi elonych przez dyrektora Ztobka.
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Do podstawowych obowi4zk6w dyrektora naleiy:
l. Reprezentowanie Llobka na zewnqtrz.
2. Dokonywanie czynnoSci prawnych i skladanie oSwiadczeri woli w imieniu organu

prowadzqcego na mocy udzielonych pelnomocnictw i upowaZnieri.
3. Prowadzenie spraw Llobka w granicach pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta

Miasta Bialegostoku. Do czynnoSci prawnych przekraczajqcych zakres udzielonego
pelnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Bialegostoku.

4. Prawidlowarealizacja polityki kadrowej i placowej Zlobka.
5. Zarzqdzanie powierzonym mieniem.
6. Dyrektor w celu realizacji zadan wydaje regulaminy i zarzqdzenia.
7. W miarg potrzeby dyrektor Zlobka udziela pelnomocnictw i upowa2nieri pracownikom
Z\obka w formie pisemnej.
8. Dyrektora w czasie jego nieobecnoSci zastgpuje gl6wna ksiggowa, pielggniarka lub inna
osoba wskazana przez dyrektora.



9. Dyrektor Zlobka jest bezpoSrednim przelohonym wszystkich pracownik6w.
lO.Dyrektor okreSla szczeg6lowy zakres obowiqzkow i uprawnieri poszczeg6lnych
pracownik6w.
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Do podstawowych obowi4zk6w gl6wnej ksiggowej naleZy:
l.BieZ4ce i prawidlowe prowadzenie ksiggowoSci, sporz4dzenie kalkulacji wynikowej
koszt6w wykonywanych zadan oraz sprawozdawczoSci finansowej, w spos6b umozliwiajqcy:
a) termino we pr zekazy wani e rzete lnych inform acj i eko no m iczny ch,
b) ochrong mienia bgd4cego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidlowe rozliczanie
os6b maj4tkowo odpowiedzialnych za to mienie,
c) prawidlowe i terminowe dokonywanie rozhczeh finansowych,
d) nalezyte przechowywanie i zabezpieczenie dokument6w ksiggowych, ksi4g rachunkowych
oraz spraw ozdah fi nansowych.
Z.Dyspozycja Srodkami pienigZnymi zgodnie z przepisami dotyczqcymi zasad wykonywania
budzetu, gospodarki Srodkami pozabudhetowymi oraz innymi bgd4cymi w dyspozycji
jednostki.
3.Zapewnienie pod wzglEdem finansowym prawidlowoSci um6w zawieranych przez
jednostkg.
4.Przestrzeganie zasad rozliczenpienigZnych i ochrony wartoSci pienigZnych.
5.Zapewnienie terminowego egzekwowania nale2noSci i dochodzenie roszczen spornych oraz
splaty zobowr4zai.
6.Analiza wykorzystywania Srodk6w przydzielonych z budhetu lub Srodk6w
pozabtdhetowych i innych bgd4cych w dyspozycji zakladu.
T.Dokonywanie kontroli wewngtrznej :

a)wstgpnej kontroli legalnoSci dokument6w dotycz4cych wykonywania plan6w finansowych
jednostki oraz ich zmian,
b)nastgpnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowi4cych przedmiot ksiggowania.
8.Opracowywanie projekt6w przepis6w wewngtrznych wydawanych przez dyrektora zakladu,
dotyczqcych prowadzenia rachunkowoSci: obiegu dokument6w, zasad przeprowadzaria
i r ozliczanra inwentaryzacj i.
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Do gl6wnych obowi4zk6w starszego opiekuna naleiy:
l.Poznanie indywidualnych wlaSciwoSci i tempa rozwoju dziecka.
2.Ksztaltowanie wlaSciwej aktywnoSci i samodzielnoSci dziecka w czynnoSciach codziennych
i zabawie.

3.Prowadze me zajE(, edukacyj nych uwzglgdniaj 4cych indywidualne potrzeby dziecka.

4.Dbanie o prawidlowy rozw6j psychofizyczny dziecka z uwzglgdnieniem potrzeb dzieci
niepelnosprawnych.
5.Redagowanie i nadzor nad realizacjq codziennego planu pracy opiekuriczo - wychowawczo

- edukacyjnej.
6.Szkolenie pracownikow Zlobka w zakresie zagadnienopiekuriczo-wychowawczychzgodnie
z potrzebami.



7.Wsp6lpraca z Rodzicami w kierunku ujednolicenia metod postgpowania z dzieckiem
w wieku zlobkowym - wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
8.Dbanie o dobro zakladupracy, uzywanie mienia Zlobkazgodnie zprzeznaczeniem.
9.Nakrywanie do stolu, roznoszenie posilk6w, karmienie dzieci.
I O.Wykonywanie czynno5ci higieniczno-pielggnacyj nych:
a)pomoc dziecku w korzystaniu z nocnika lub toalety, przewijanie dzieci,
b)rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,
c)codzienne Scielenie loilek i 1e2ak6w,
d)wietrzenie pomieszczefl ,

11.Dbanie o porz4dek, czystoS6, higieng i wystr6j pomieszczeri, w kt6rych przebywajq dzieci
otaz o dobry stan sprzgtu i zabawek, utrzymywanie ich w czystoSci, zgodnie
z obowi4zuj4cymi przepisami.
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Do gl6wnych obowi4zk6w opiekuna naleZy:
l.Poznanie indywidualnych wlaSciwoSci i tempa rozwoju dziecka.
2.Ksztaltowanie wlaSciwej aktywnoSci i samodzielnoSci dziecka w czynnoSciach codziennych
r zabawie.
3.Prowadzeme zajg(, edukacyjnych uwzglgdniaj4cych indywidualne potrzeby dzieci.
4.Redagowanie i nadz6r nad realizacj4 codziennego planu pracy opiekut'rczo - wychowawczo
- edukacyjnej.
5.Dbanie o prawidlowy rozw6j psychofizyczny dziecka z uwzglgdnieniem potrzeb dzieci
niepelnosprawnych.
6.Udzielanie informacji rodzicom dotyczqcych pobyu dziecka w Zlobku.
T.Nakrywanie do stolu, roznoszenie posilk6w, karmienie dzieci.
8. Wykonywanie czynnoSci higieniczno-pielE gnacyj nych :

a) pomoc dziecku w korzystaniu z nocnika lub toalety, przewijanie dzieci,
b) rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,
c) codzienne Scielenie lozek i 1e2ak6w,

d) wietrzenie pomieszczef,
9.Dbanie o porz4dek i estetykg pomieszczefl, w kt6rych przebywajq dzieci oraz o dobry stan
sprzgtu i zabawek, utrzymywanie ich w czystoSci, zgodnie z obowiqz$4cymi przepisami.
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Do gl6wnych obowiqzk6w mlodszego opiekuna naleLy:
l.Poznanie indywidualnych wlaSciwoSci i tempa rozwoju dziecka.
2.Ksztaltowanie wlaSciwej aktywnoSci i samodzielno5ci dzieckaw czynnoSciach codziennych
i zabawie.
3.Pomoc w prowadzeniu zajg(, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuriczych
we wsp6lpracy z opiekunami.
4.Dbanie o prawidlowy rozw6j psychofizyczny dziecka z uwzglgdnieniem potrzeb dzieci
niepelnosprawnych.
5.Nakrywanie do stolu, roznoszenie posilk6w, karmienie dzieci.
6. Wykonywanie czynnoSci pielg gnacyj no-hi gienicznych :

a) pomoc dzieciom w korzystaniu z nocnika lub toalety , przewijanie dzieci,
b) rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,
c) codzienne Scielenie l62ek i le2ak6w,



d) wietrzenie pomieszczeri.
1. Dbanie o porz4dek, czystoS6, estetykg sal zajgcio!\ych oraz o dobry stan sprzgtu
i zabawek, utrzymywanie ich w czystoSci, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami.
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Do gl6wnych obowi4zk6w pielggniarki naleiy:
l.Prowadzeme zajg(, wychowawczych i opiekuriczych z uwzglgdnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka.
2.Dbanie o zdrowie i prawidlowy rozw6j psychofizyczny dzieci.
3.Szkolenie innych pracownik6w Zlobka w zakresie zagadnieh dotycz4cych zdrowia
i rozwoju dziecka.
4.Dbanie o porzqdek, czystoSd i estetykg pomieszczeri, w kt6rych przebywajq dzieci oraz
o stan sprzgtu i zabawek, utrzymywanie ich w czystoSci, zgodnie z obowi7zujEcymi
przepisami.
S.Udzielanie wskaz6wek wychowawczych i zdrowotnych rodzicom, prowadzenie oSwiaty
zdrowotnej.
6.Czuwanie nad terminami waznoSci badari okresowych i ksi4zeczek zdrowia.
T.Udzielanie pierwszej pomocy w naglych przypadkach zachorowaf.
8.Przeprowadzanie kontroli wev'rnqtrzzakladowych dotycz4cych stanu sanitamo
higienicznego plac6wki.
9. Nakrywanie do stolu, roznoszenie posilk6w, karmienie dzieci.
1 0. Wykonywanie czynno Sci piel g gnacyj no-hi gienic zny ch:
a) pomoc w korzystaniu z nocnika lub toalety, przewijanie,
b) rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,
c) codzienne Scielenie lohek i lezak6w,
d) wietrzenie pomieszczefl .
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Do gl6wnych obowi4zk6w referenta naleiy:

l.Zaopatrzenie zlobka w produkty ZywnoSciowe, materialy codziennego uZytku /Srodki
czystoSci, odzieZ ochronn4 iroboczE, drobny sprzgt, zabawkiitp.l.
2.Opracowywanie z dyrektorem, codziennych raport6w ZywnoSciowych, przestrzeganie
obowi4zuj4cej stawki zywieniowej, wartoSci iloSciowych i jakoSciolvych posilk6w.
3.Wsp6ludzial w opracowywaniu plan6w bie?Ecych i perspektywicznych, zaopatrzenia
remont6w i napraw.
4.P r ow adzenie magazyn6w.
5.Nadz6r nad prawidlowym funkcjonowaniem kuchni, konserwatora i robotnika
gospodarczego pod wzglgdem organizacji pracy i fachowoSci wykonywanych czynnoSci.
6.Wyptaty got6wki na podstawie 2r6dtowych dowod6w uzasadniaj4cych wyplatg.
7 .Rozliczanie zaliczkl
S.Pobieranie got6wki z banku.
9.Rzetelne i terminowe prowadzenie raport6w kasowych i innych.
1 O.Prowadzenie ewidencj i druk6w Scislego zarachowania.
1 1 .Odprowadzanie got6wki da banku.
l2.Udzial w komisjach spisowych i inwentaryzacyjnych.
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Do gl6wnych obowi4zk6w kucharza/starszego kucharza naleZy:

l.Terminowe i higieniczne przygotowywanie posilk6w oraz przestzeganie iloSci, jakoSci
i wymog6w dietetycznych.
2.Pobieranie i wlaSciwe przechowywanie pr6b ZywnoSciowych zgodnie
z obowi4zuj 4cymi przepisami.
3.Przestrzeganie higieny osobistej, noszenie odzieZy roboczej i ochronnej oraz wlaSciwe jej
przechowywanie.
4 .P rzestrzeganie czysto Sci naczyri, trzqdzeh i sprzgtu.
5.WlaSciwa obsluga trzqdzeh zgodnie z instrukcj4 oraz prawidlowe stosowanie Srodk6w
czystoSciowych i dezynfekcyj nych.
6.Utrzymywanie w czystoSci pomieszczeri kuchennych i wyposazenia

$30

Do gl6wnych obowi4zk6w pokojowej/ starszej pokojowej naleiy:

l.Pomoc opiekunowi w prowadzeniu zajg(, z dziecm|
2. Wykonywanie czynno Sci pielggnacyj no - hi gienicznych :

a) pomoc dzieciom w korzystaniu z toalety lub nocnika, zmianapieluch,
b) rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,
c) codzienne stanie l62ek i 1e2ak6w,

d) wietrzenie pomieszczefl,
e) zmiana poScieli.

3.Pomoc przy karmieniu dzieci, sprz4tanie ze stol6w i zmywanie naczyn.
4.Dbanie o stan sprzgtu i zabawek, utrzymywanie ich w czystoSci, zgodnie
z obowi4zuj 4cymi przepisami.
5. Sprz4tanie i dezynfekcj a pomi eszczeh Zlobka wg. przyj gt y ch zasad.
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Do gl6wnych obowi4zk6w pomocy kuchennej naleLy:

l.Pomoc w terminowym i higienicznym przygotowywaniu posilk6w oraz przestrzeganie
iloSci, jakoSci i wymog6w dietetycznych.

2. Przestrzeganie higieny osobistej, noszenie odzieZy roboczej i ochronnej, wlaSciwe jej
przechowywanie.

3.WlaSciwa obsluga urzqdzeh zgodnie z instrukcj4.

4.Utrzymywanie w nienagannej czystoSci pomieszczeri kuchni oraz prawidlowe stosowanie
Srodk6w czystoSci i dezynfekcyjnych.

5 .P rzestrzeganie czystoSci naczyfr, urzqdzen i sprzgtu.

6. Dbanie o dobro zak\aduprac,y, uZywanie mienia Z\obkazgodnie zptzeznaczeniem.

7 .Zglaszanie przeloZonym wszelkich usterek maszyn i urz1dzeh.
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Do gl6wnych obowiqzk6w robotnika gospodarczego naleiy:
l.Utrzymanie w czystoSci terenu przylegajqcego do zabudowari Zlobka: zamiatanie
chodnik6w, opr62nianie koszy na Smieci, grabienie liSci.
2.Utrzymanie w nale2ytym porz4dku zieleni: koszenie trawnik6w, regulacja 2ywoplot6w,
pielenie ogr6dka.
3.W okresie zimy usuwanie Sniegu i lodu z chodnik6w, podjazdlw oraz innych przejS(,

komunikacyj nych sto suj 4c Srodki zapobiegaj4ce skutkom gololedzi.
4.Powiadamianie przeLohonego o wszelkich podejrzanych okolicznoSciach mog4cych
zagrozi(,bezpieczeitstwu Zlobka, zauwahonych podczas pelnienia swoich obowi4zk6w.
5.WlaSciwa obsluga urzqdzen zgodnie z instrukcj4.
6.Dbanie o dobro zakladu pracy, ochrona mienia i uzywanie go zgodnie
zptzeznaczeniem.
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Do gl6wnych obowi4zk6w konserwatora naleZy:
l.Stala konserwacja maszyn, urzqdzef i drobnego sprzgtu pozostaj4cego na wyposaZeniu
Zlobka.
2.Utrzymanie w stalej sprawnoSci urz1dzen wodno kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania oraz innych znajduj4cych sig na terenie Zlobka.
3.Naprawa zamk6w, drzwi, mebli, urz1dzenterenowych i sprzgtu gospodarstwa domowego.
4.Terminowe usuwanie wszystkich usterek wpisanych do zeszylu zleceh konserwatora
i potwierdzenie ich wykonania.
5 .U dzial w pr zeglqdach technic zny ch.
6.Utrzymanie w czystoSci terenu przylegajqcego do zabudowari Zlobka: zamiatanie
chodnik6w, opr62nianie koszy na Smieci, grabienie liSci.
T.Utrzymanie w nalezytym porz4dku zieleni: koszenie trawnik6w, regulacja 2ywoplot6w,
pielenie ogr6dka.
8.W okresie zimy usuwanie Sniegu i lodu z chodnik6w, podjazd6w oraz innych przejfi(,
komunikacyjnych stosuj 4c Srodki zapobiegaj 4ce skutkom gotoledzi.

9.Dbanie o dobro zakladu pracy, ochrona mienia i uZywanie go zgodnie
z przeznaczeniem.
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Pracownicy Zlobka majQ obowi4zek:

1. Zapoznania sig z przepisami prawa i wlaSciwego ich stosowania w powierzonym
zakresie dzialania.

2. Terminowego zalatwiania spraw.
3. Prawidlowego ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji Zlobka oraz jego

wyposaZenia.
4. Sumiennego wykonyWania powierzonych czynnoSci zgodnie z obowiqzuj4cymi

przepisami oraz poleceniami przeloZonego.
5. Przestrzegania tajemnicy slu2bowej, w tym ochrony danych osobowych.
6. Uzgadniania z przeloZonymi sposobu realizacji powierzonych zadaf i informowania

o napotkanych trudnoSciach.



7. Przedkladania spraw do kontroli osobom upowaznionym.
8. Zastgpowania wsp6lpracownik6w podczas urlopu i choroby.
9. Ustawicznego samoksztalcenia, podnoszenia kwalifikacji i brania udzialu

w szkoleniach.
10. Wsp6lpracy z innymi pracownikami Zlobka i instytucjami zewngtrznymi w zakresie

wykonywani a powi er zony ch zadah.
11. Efektywnego wykorzystania czasu pracy i wykonywania zadafi z nale?ylq

starannoSci4.
1 2, Wykonywania doraZnych zadah zleconych pr zez przeloZone go.
13. Zachowania uprzejmoSci, ZyczliwoSci, a takze poszanowania godnoSci w kontaktach

migdzyludzkich w miejscu pracy i poza nim.
I4.Przestrzegania Regulaminu Pracy, przepis6w bhp i p/poZ.
15. Usprawniania organizacji, metod i form pracy na swoim stanowisku pracy.

ROZDZIAI,Y

ZASADY USTALANIA OPLAT W ZI,OBKU I GOSPODARKA FINANSOWA

$3s

Zasady ustalania oplat za pobyt i wytywienie dziecka w Zlobku

1. Pobyt dziecka w Ztobku jest platny. Zasady odplatnoScizaZlobekreguluje:
Uchwala Nr XVIII/I55lll Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia 28 listopada 20ll r.
w sprawie ustalenia wysokoSci oplat za pobyt dziecka w Zlobkach utworzonych przez
Miasto Bialystok oraz wysokoSci maksymalnej oplaty zav,ry|ywienie.

2. Oplata zaZlobek sklada siE z:
a) oplaty zapoby"t,
b) dodatkowej oplaty za korzystanie z wydluZonego czasu przebywania dziecka

w Zlobku (powyzej 10 godz.)
c) oplaty za wy2ywienie ustalonej przez dyrektora Zlobka

w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, do wysokoSci
maksymalnej stawki dziennej okreSlonej w uchwale Rady Miejskiej.

3. Oplata za wy?ywienie przyjmowana jest za rzeczywrst4 iloSi dni pracy ?lobka
w miesi4cu.
4. Zwrot koszt6w wyZywienia orM zwrot oplaty za pobyt dokonywany jest za okres
nieobecnoSci zgloszonej przez rodzic6w lub opiekun6w prawnych danego dziecka,
w wysokoSci proporcjonalnej do okresu zgNoszonej nieobecnoSci.
5. Koszty zajgt dodatkowych organizowanych w zlobku ponoszg rodzice w pelnej

wysokoSci ustalonej przez dyrektora Zlobka. OdplatnoS6 tazawierazwrot koszt6w, nie
zawrera zysku.

6. Oplaty za korzystanie z uslug Zlobkowych wnoszone sq przez rodzic6w (prawnych
opiekun6w) dziecka objEtego opiek4 za dany miesi4c z g6ry do 16 dnia tego miesi4ca
na rachunek bankowy Zlobka.

7. Oplaty za korzystanie z uslug Zlobkowych wnoszone przez rodzic6w (prawnych
opiekun6w) odprowadzane s4na rachunek Budzetu Miasta Bialystok.

8. Ustala sig czgSciowe zwolnienie od ponoszenia oplaty za pobyt dziecka w 2lobku
w wysokoSci 50%o uczestnikom programu Bialostockiej Karty DuZej rodziny zgodnie z
Uchwal4 Nr XXXIXl473ll3 Rady Miasta Bialegostoku z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Programu Bialostocka Karta DuZej Rodziny.



$36

Zasady finansowego utrrymania Zlobka

l. Zlobek uzyskuje Srodki finansowe w I00% z rJrzEdu Miasta na podstawie
sporzqdzonego planu finansowego obowi4zuj4cego w danym roku budzetowym.

2. Zlobekposiada odrgbny rachunek bankowy.
3. Zlobek moze otrzymywad darowizny, kt6re odprowadzane sq na rachunek Urzgdu

Miasta.

ROZDZIALYI

POSTANOWIENIA KONCOWE

$37

1. Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 01.06.2018 r.

2. Zmiany Regulaminu dokonywane s4 w spos6b wlaSciwy dla jego nadania.

Wykaz zalqcznikow:

Zalqczniknr 1 - Wz6r Umowy na korzystanie z uslug ZlobkaMiejskiego nr 4

Zalqczniknr 2 - Wz6r Karty wywiadu

Zalqczniknr 3 - Wz6r karty zapisu do Zlobka Miejskiego nr 4

Zalqczniknr 4 - Schemat organizacyjny ZlobkaMiejskiego nr 4

Dyrektor:

Alicja Anna Matejczyk

DYRIEKtToR
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Dyrektora Zlobka Miejskiego nr 4 z dnia 28.05.2018 r

UMOWA NR..../20..... w sprawie korrystania z uslug

itlobka Miejskiego Nr 4 w Biatymstoku

zawartaw dniu w Bialymstoku

Stronami umowy sa:

Miasto Biatystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok, NIP 9662117220

reprezentowale przez Dyrektora Zlobka Miejskiego Nr 4 w Bialymstoku, ul. Broniewskiego
lA, 15-748 Bialystok dzialaj4cego na mocy pelnomocnictwa, udzielonego Zarzqdzeniem

I579ll7 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 29 grudnia 2017 roku - Paniq Alicj4 Ann4
Matejcryk

strona zwana jest dalej ,,Zlobkiem"

a

Pani4/ Panem

Zamreszkalq/ ym

PESEL:

strona zwana jest dalej,rodzicami"/,,opiekunami prawnymi"/.

Preambula

Niniejsza umowa okresla zasady korzystania z uslug itlobha Miejskiego nr 4 w oparciu
o postanowienia zawarte w:

1. Uchwale Nr XXXN l398ll2 Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia 05 listopada2}l2 roku w
sprawie ustalenia Statutu ZlobkaMiejskiego Nr 4 w Bialymstoku.

2.Uchwale Nr XVIIVI 55lll Rady Miejskiej Bialegostoku z dnia 28 listopada 2011 roku w
sprawie ustalenia wysokoSci oplat za pobyt dziecka w 2lobkach utworzonychprzez Miasto
Bialystok oraz wysokoSci maksymalnej oplaty za v'ry|ywienie (tekst jednolity-Uchwala nr
LIXl661l14 Rady Miasta Bialystok z dn. 14.04.2014r.).

3. Regulaminie Organizacyjnym ZlobkaMiejskiego nr 4.

Zlobek Miejskiego nr 4 w Bialymstoku, ul. Broniewskiego 1 A zobowiqzuJE sig Swiadczy6

uslugi opiekuriczo-wychowawcze i edukacyjne, szczeg6lowo uregulowane w $ 3 niniejszej

s1



umowy wzglgdem zwanego dalej ,rDzieckiem", ur. dnia

d" il;;;i;;;J::# 
"' a Rodzice zobowi4zuj* sie do tiszczania z

$2

l.Umowa zostaje zawarta na okres od ... do korica roku szkolnego, w kt6rym
dziecko ukoriczy 3 rok Zycia lub w przypadku gdy niemozliwe lub utrudnione jest objgcie

dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku Lycia, z zastrzeaeniem, 2e w przerwie
urlopowej ustalonej przez dyrektora Zlobka, Zlobek nie Swiadczy uslug opiekufczo-
wychowawczych.

$3

Z\obek zobowi4zuj e sig do :

l.zapewnienia opieki w warunkach bytowychzblihonych do warunk6w domowych,

2.zapewnienia Dziecku wlaSciwej opieki pielggnacyjnej i edukacyjnej, przez prowadzenie

zajg6 zabawowych z elementami edukacji, z uwzglgdnieniem indywidualnych potrzeb

Dziecka,

3.prowadzenia zajgt opiekuriczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzglgdniaj4cych rozw6j
psychomotoryczny Dziecka, wlaSciwy do wieku Dziecka,

4.stosowania odpowiedniego, zgodnie z wymogami, zdrowego Zywienia dietetycznego,

S.prowadzenia zajgt wspomagaj4cych indywidualny rozw6j dzieci niepelnosprawnych

/wspomaganie rozwoj u, stymulacj a/.

$4

l.Zlobek czynny jest od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 6:00 do 17:30 przez 1l
miesigcy w roku i zapewnia opiekg wzglgdem dziecka do l0 godzin dziennie z

wylqczeniem dni ustawowo wolnych oraz dni ustanowionych wolnymi od pracy w drodze
zar z4dzenia D yrekto ra.

2. W szczeg6lnie uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek Rodzic6dOpiekun6w
prawnych/ dziecka, wymiar godzin opieki w Zlobku, mole by6 wydluaony, za dodatkow4
oplat4.

3.Wydlu2enie godzin opieki na Dzieckiem, ponad wymiar okreSlony w ust. 1, wymaga
zmiany umowy w formie aneksu.

4. O terminie przerwy urlopowej dyrektor ZNobka poinformuje Rodzic6w/Opiekun6w
prawnych Dziecka do dnia 31 stycznia kuZdego roku (poprzez ogloszenie na tablicy ogloszeri
otaz na stronie internetowej Zlobka).



5. Informacja o ustanowieniu dnia wolnego w drodze zarzEdzenia Dyrektora zostanie

wywieszona na tablicy ogloszeri nie p6Zniej nil na 7 dni przed nadej Sciem dnia wolnego.

$s

Rodzice/Opiekunowie prawni/ dziecka oSwiadczaj q, 2e ich Dziecko korzystai bgdzie z uslug

Zlobka w godzinachod.... do......

$6

Rodzice/Opiekunowie prawni/ dziecka zobowi4zuj4 sig do:

l. Przestrzegania zasad funkcjonowania Zlobka zawartych w Statucie Zlobka,
Regulaminie Organizacyjnym Zlobka oraz warunk6w okreSlonych w niniejszej
umowie.

2. Wsp6ldzialania ze Zlobkiem w zakresie wszelkich spraw zwiEzanych z pobytem

Dziecka w Zlobku.

3. Przyprowadzaria i odbierania Dziecka ze Zlobka osobiScie lub przez osobg

upowaZniotr4, w godzinach zadeklarowanych w $ 5 umowy.
4. W przypadku zaistnienia okolicznoSci, kt6re spowoduj4 potrzebg odst4pienia od

godzin odbioru Dziecka, zgloszenie tej sytuacji telefonicznie lub bezpoSrednio

dyrektorowi Ztobka lub opiekunowi grupy.

5. Terminowego wnoszenia oplat ustalonych w niniejszej umowie.
6. Zglaszartia kuldej planowanej nieobecnoSci Dziecka w Zlobku, ? w przypadku

choroby najp62niej w pierwszym dniu nieobecnoSci Dziecka do godz. 900.

7. Natychmiastowego zawiadomienia Zlobka w ptzypadku wyst4pienia u Dziecka

choroby zakaLnej lub choroby mog4cej wplyn46 na stan zdrowia pozostalych dzieci
korzystaj4c ych z uslug Zlobka.

8. Przyprowadzania do Zlobka Dziecka v,rylqcznie zdrowego.

9. Odbioru dziecka, u kt6rego stwierdzono objawy choroby niezwlocznie po

telefonicznym zawiadomieniu przez Zlobek przedstawicieli ustawowych lub os6b

wskazanych przez nich w upowa2nieniu do odbioru dziecka (w przypadku

nieodebrania telefon6w przez Rodzic6dOpiekun6w prawnych) nie polniej niZ I
godzing odzgloszenia.

10. Aktualizowania danych kontaktowych zawartych w niniejszej umowie oraz karcie
zgloszenia dziecka do Zlobka.

$7

l. Rodzice/opiekunowie prawni/ dziecka zobowi1zuj4 sig do ponoszenia comiesigcznej
odplatnoSci za pob),t dziecka w 2lobku w kwocie 200 zlotych, zgodnie z $1.1 uchwaly nr
VVIIVl55/11 Rady Miejskiej Bialegostoku z dn.28 listopada 201k. w sprawie ustalenia
wysokoSci oplat za pob),t dziecka w Zlobkach utworzonych przez Miasto Biatystok oraz

wysokoSci maksymalnej oplaty zawylywienie (tekst jednolity-Uchwala nr LIXl66ll14 Rady
Miasta Bialystok z dn. 14.04.2014r.),



2. Rodzicelopiekunowie prawni/ zobowi4zuj4 sig do ponoszenia comiesigcznej odplatnolci za

wyZywienie dziecka w zlobku, do wysokoSci maksymalnej stawki dziennej w kwocie 7zl,

okreSlonej w $ 2 uchwaly nr VVIII1155111 Rady Miejskiej Bialegostoku z dn. 28 listopada

2011r. w sprawie ustalenia wysokoSci oplat za pobyt dziecka w Zlobkach utworzonych przez

Miasto Bialystok oraz wysokoSci maksymalnej oplaty za wyZywienie (tekst jednolity-

Uchwala nr LIX/661I14 Rady Miasta Bialystok z dn. 14.04.2014r.).

3.WysokoS6 dziennej oplaty za v'ryZywienie dziecka na dzieh zawarcia Umowy wynosi kwotg
5,00 zl i jest ona ustalana przez dyrektora idobka w formie zarzEdzenia. Stawka dzienna

wy2ywienia nie podlega dzieleniu na poszczeg6lne posilki.

4.Strony ustalaj4, 2e zmiana wysokoSci oplat za wy2ywienie o kt6rej mowa w ust. 3 nie
wymaga zmiany Umowy.

5.Rodzice/opiekunowie prawni/ dziecka, zobowiqzujE sig do ponoszenia dodatkowej oplaty,
zakahdqrozpoczgtq godzing opieki, powyZej 10 godzin dziennie, w wysokoSci20 zl zakahdq

rozpocz1tq godzing opieki zgodnie z $ 1.2 uchwaly nr VVIIIllsslIl Rady Miejskiej
Bialegostoku z dn. 28 listopada2}lb. w sprawie ustalenia wysokoSci oplat za pobyt dziecka
w Zlobkach utworzonych przez Miasto Bialystok oraz wysokoSci maksymalnej oplaty za

wyZywienie (tekst jednolity-Uchwala nr Ll)(l66lll4 Rady Miasta Bialystok z dn.
14.04.2014r.).

6.Oplaty, o kt6rych mowa w ust. 1 - 5 rodzice/opiekunowie prawnil dziecka, wnosz4 do 16-

go dnia kahdego miesi4ca kalendarzowego, z 96ry za dany miesi4c na konto 73 1240 ll54
1111 0010 3579 5266 w Banku Pekao SA I Oddzial Biatystok.

7 .Jeheli ostatni dziefi terminu platnoSci przypada na dziefi ustawowo wolny od pracy termin
zaplaty przesuwa sig na nastgpny dzieh roboczy.

S.Optatg za pobyt i wy2ywienie dziecka w 2lobku pomniejsza sig odpowiednio o dziennq
stawkg (pobytow4 i z5rwieniow4), zL okres nieobecnoSci zgloszonej przez
rodzic6w/opiekun6w prawnych dziecka w wysokoSci proporcjonalnej do okresu
zgloszonej nieobecnoSci.

9.Nale2no5ci z tytulu oplaty za pobyt dziecka w 2lobku i wyzSrwienie podlegaj4ce
zwrotowi bgdqzaliczane na poczet oplaty za nastgpny miesi4c.

$8

1.Od oplat wnoszonych po terminie, naliczane bgd4 odsetki ustawowe.

2.W przypadku jednomiesigcznych zalegloSci obejmujqcych kt6r4kolwiek z oplat
wymienionych w $ 7 ust. 1-5 Dyrektor mohe skreSli6 dziecko z listy, oraz wszczyna
postEpowanie windykacyj ne.



$e

l.WysokoS6 oplaty zapobyi Dzieckaw Zlobktt, oplaty zav',y?ywienie, jak r6wnie2 oplaty za

wydluzony czas pobyu Dziecka w Zlobku, mole ulec zmianie w przypadku zmiany Uchwaly
Rady Miejskiej Bialegostoku.

2.W przypadku okreslonym w ust.l, dyrektor Z\obka zobowiqzany jest do sporz4dzenia

aneksu do niniejszej umowy i przedstawienia go do podpisania Rodzicom/ Opiekunom
prawnym/.

3.Niepodpisanie aneksu, o kt6rym mowa w ust. 2, przez Rodzic6w/Opiekun6w prawnych/

dziecka, powoduje rozwi4zanie niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

4.Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Zlobka nie powoduje obowi4zku aneksowania

niniejszej umowy.

5. Zmiany Umowy nie wymaga r6wnieZ zmiana deklaracji rodzic6w, o kt6rej mowa w $ 5

niniejszej Umowy.

6.Pozaprzypadkamiz$9ust.4 i5oraz $7ust.4 zmiana postanowieriUmowy,wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaZnoSci.

$10

l.Dyrektor Zlobkamoze rozwiqzac niniejsz4 umowg w przypadku:

a)nieusprawiedliwionej nieobecnoSci Dziecka w Zlobku trwaj4cej l0 kolejnych dni

roboczych,

b)nieuregulowania przez rodzic6dopiekun6w prawnych kt6rejkolwiek z wymagalnych oplat

za kor zy stanie ze Zlobka o bej muj 4cych j e dno mi e s i g c zne z al e glo S c i ;

c)podania przez Rodzic6dOpiekun6w prawnych/ dziecka nieprawdzilvych danych,

w dokumentach wymaganychprzez Zlobek lub niepoinformowania o zmianach w zakresie

wymaganych danych, a w szczeg6lnoSci- niespelniania wymog6w okreSlonych w
obowiqzuj4cych uchwatach Rady Miejskiej w Bialymstoku- w zakresie miejsca zamieszkania,
pozostawania w stosunku pracy, deklarowanej miejscowoSci, na kt6rej rzecz jest

odprowadzany podatku dochodowy opiekun6w prawnych;

d) w przypadku nieaktualizowania danych, o kt6rych mowa w lit. c na aqdanie dyrektora

Zlobka przedstawiciel ustawowy zobowiqzanyjest do uczynienia zado36 temu obowi4zkowi
w terminie okreSlonym w przeslanym na adres korespondencyjny jednego z przedstawicieli
ustawowych listem poleconym. Po bezskutecznym uplywie wskazanego terminu umowa

ulegnie rozwiryaniu;

e) nieprzestrzegania przez Rodzic6dOpiekun6w prawnych/ dziecka Regulaminu
Organizacyjnego Zlobka oraz obowi4zk6w okreslonych w $ 6 niniejszej umowy.



t 2. Rozwi4zanie umowy z powod6w okreSlonych w ust.l pkt.a-e nastgpuje za 7 dniowym

i *ypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesi4ca kalendarzowego, chyba 2e umowa lub

i regulamin stanowiq inaczej.
:

i 3.Umowa moze zostat, rozwiqzana. w kazdym czasie zaporczumieniem Stron, ze skutkiem na

i 
-oniec miesi4ca kalendarzowego.

i grr
i

i Niniejsza umowa wygasa, bez koniecznoSci jej odrgbnego rozwi4zania, na skutek

i 
,ieudokumentowanej zaswiadczeniem lekarskim nieobecnoSci dzieckaw Zlobku z powodu:

i u) Choroby lub rekonwalescencji trwajqcej od I miesi4c a - (przez co naleZy rozumied 30

; nastgpujqcych po sobie dni kalendarzowych).

i b) Pobytu dziecka w szpitalu bqdLw sanatorium trwaj4cego powyZej jednego miesi4ca.

, u"
i W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie maj4 przepisy Kodeksu

i .ywilnego oraz akt6w prawnych reguluj4cych dzialalno !;c Zlobka, wskazanych w preambule

i niniejszej Umowy.
i

r 913
i

i nodzice/Opiekunowie prawni/ oSwiadczaj 4, 2e zapoznali sig ze Statutem i Regulaminem:^i Organizacyjnym Zlobka Miejskiego Nr 4 w Bialymstoku oraz z niniejsz4 Umow4 i

i 
,obowi4zuj4 sig do ichprzestrzegania.

, u,o

i pwentualne spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy, Strony poddaj4 rozstrzygnigciu

j 
t4dupowszechnego.

, u"
i Umowa zostaje sporz4dzona w 2jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dlakaZdej ze

i stror.

i

i

i

i nodzic/Opiekun prawny: Dyrektor:



Zal4cznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Zlobka Miejskiego nr 4 w Bialymstoku wprowadzonego Zarzqdzeniem nr 9/2018 r.

Dyrektora Zlobka Miejskiego nr 4 z dnia29.05.2018 r

ZLOBEK MIEJSKI Nr 4
'1 5 /48 BialYSlok

ul. Eroniev/skieqo 1A. tel./fax 85 65-10-506

NtP 542-31-89-094 REGON 200404932 KARTA WYWIADU

Imig i nazwisko dziecka:

Data urodzenia..

czy dziecko jest pod opieka poradni specj alistycznej ?

l.Dieta:

2.

TAKAIIE.

3. JeSli TAK, prosz9 poda6 rodzaj poradni pow6d objgcia

opiekq.

4. Czy dziecko ma orzeczenie o niepelnosprawnoSci?

5. Czy dziecko jest na coS uczulone?

6. Czy miewa jakieS dolegliwoSci? (niespokojny sen, brak apetytu, ulewanie, wymioty,
problemy z wyproznianiem, przewlekly katar itp. )

7. Czy u dziecka wystgpowaly kiedykolwiek drgawki gor4czkowe lub bezdechy (zanoszenie

sig) ? (proszg opisai sytuacjg).

8. Czy wystgpuj4 trudnoSci zwtqzane ze spo?ywaniem posilk6w, karmieniem? (opisa6 jakie)

9 .Czy dziecko sygnalizuj e potrzeby frzjolo giczne?............

10. Czy dziecko ma jakieS przyzv\ryczajenia? (smoczek, kolysanie do snu, pieluszka do

spania itp.)..



I l. Uwagi rodzic6w dotyczqce opieki nad dzieckiem

data i podpis rodzic6w/opiekun6w prawnych

Zostalem/am poinformowany/a, i2 w iwietle ROZPOR4DZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia

28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zalcresu iwiadczefi zapobiegawczych, diagnostycznych,

leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielggniarkg albo poloZnq samodzielnie bez

zlecenia lekarskiego w Zlobku nie bgdq podawane dziecku Zadne leki (doustne, wziewne,

lcrople, maici itp.). W sytuacji zachorowania dziecka zobowiqzujg sig mal<symalnie w ciqgu

godziny od informacji telefonicznej przekazanej przez opiekuna/pielggniarkg do odbioru

dziecka z placdwki.

data i podpis rodzic6w/opiekun6w prawnych



ZTOBEK MIEJSKI Nr 4
15 /JB Bldlvslok

,, p,'6 6,ou,"u 'oqo 1A ter ltav 85 65 10 506

- ;;;:;' ';;lt2iri:f;PXr10lltJ.?,i"r,r, 
organizacyjnego Zlobka Miejskiego nr 4 w Biarymstoku wprowadzonego zarzqdzeniemnr et2ltl r.

Dyrektora Zlobka Miejskiego nr 4 z dnia 28.05.2018 r

Przed wypelnieniem nalezy przeczyta( caloS6!

UWAGI: CzgSC I, III , IV wypelniaj4 rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

CzgSC II wypetnia lekarz pediatra/lekarz rodzinny.

Miejsce pracy rodzic6w /opiekun6w prawnych potwierdzaj4 zaldady pracy lub wlaSciwe urzgdy.

cz\sct

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ZLOBKA MIEJSKIEGO NR 4

Proszg o przyjgcie... ... ......ur. dnia.

PESEL

do Zlobka Miejskiego nr 4 w Biatymstoku.

Adres zamies zkania dziecka i rodzic6w (opiekun6w prawnych). ..

Imig i nazwisko matki / opiekuna prawnego

Miejsce pracy lub nauki ...

lpieczqtka zakladu pracyl szkoly/

Imig i nazwisko ojca / opiekuna prawnego

Miejsce pracy lub nauki ...

lpieczqtka zaktadu pracyl szkolyl

Pobyt dziecka w Zlobku

Proszg wskazad:

a) datg od kiedy dziecko bgdzie uczgszczalo do zlobka
b) iloS6 godzin dziennie ......., w jakich godzinach: od ...... ... do ... ... ...
c) rodzaj diety -jeSli takajest stosowana (zaSwiadczenie od lekarza) ............
l. Informujg, ze moim miejscem zamieszkania jest Miasto Bialystok, fi zloirylam / em zeznanie podatkowe PIT
zarok .......... i nie wskazalam / em innego miejsca przekazania podatku niz Miasto Biatystok.
2. W sytuacji prryjEcia dziecka zobowiqzujg si9 powiadomi6 Zlobek o wszelkich zmianach w zakresie danych
zaw arty ch w zgloszeniu.

Biatystok, dnia...

/podpis matki /opiekuna prawnego/ /podpis ojca /opiekuna prawnego/



CZ4SC II

lpieczqtka poradni /

Imig i nazwisko dziecka :

Opinia lekarza pediatry I lekarza rodzinnego o rozwoju psychofizycznym dziecka

l. Czy dziecko mole uczgszcza( do Zlobka
2. Czy stan zdrowia dziecka nie budzi zastrzehen

Dieta...

Bialystok, dnia.

lpieczgf, i podpis lekarzal



czEsc rrr

UPOWAZNIENIE

( imig i nazwisko dziecka)

Rodzice:

Imi9, nazwisko, Numery telefon6w

Niniejszym upowaZniam/my do odbioru mego dziecka nastgpuj4ce osoby:

Lp. Imi9, nazwisko osoby upowaZnionej Telefon

Biatystok, dnia.

/ czytelny podpis rodzic6w/opiekun6w prawnych



Zalqcznik do upowaZnienia do odbioru dziecka

Niniejszym wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zlobek Miejski nr 4 w
Bialymstoku, w celu realizacji upowaznienia do odbioru dziecka. '

Czylelny podpis osoby upowaZnionej

OSwiadczenie dotycz4ce ochrony danych osobowych

OSwiadczam, i2 zostalem poinformowany o tym ze:

l. adminishatorem danych osobowych przetwarzalych w celu realizacji upowaznienia do odbioru
dziecka jest Z+obek Miejski nr 4, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Dane kontaktowe:
o Zlobek Miejski nr 4 w Biatymstoku, ; e-mail: zlobek.bia@wp.pl
o Inspektor ochrony danych: e-mail: iod27@o2.pl

3. dane osobowe bgd4 przetwarzane na podstawie wyrazonej zgody (art. 6 ust. I lit. a RODO). Osobie,
kt6rej dane dotycz4 przysluguje prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na
zgodnoSd z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem;

4. odbiorc4 moich danych moze byd podmiot dzialajqcy na zlecenie administratora danych, tj. podmiot
Swiadcz4cy uslugi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5 . dane osobowe bgd4 przechowyw arre przez okres nie dlulszy niz do I .09 .2022 r .

6. osobie, kt6rej dane dotycz4 przysfuguje prawo dostgpu do swoich danych osobowych, Zqdania ich
sprostowania lub usunigcia. Wniesienie Zqdania usunigcia danych jest r6wnoznacme zvtrat1
mo2liwoSci realizacji uprawnienia do odbioru dziecka. Ponadto przysluguje mi prawo do Zqdania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreSlonych w art. l8 RODO.

7. osobie, kt6rej dane dotyczq przysluguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych w zakresie zgodnoSci z prawem przetwarzania danych osobowych - szczeg6lowe
informacj e zaw arto na stronie https ://uodo.eov.pl

8. podanie danych zawartych w upowaznieniu do odbioru dziecka nie jest obowi4zkowe, jednak jest
warunkiem umozliwiajqcym realizacj g upowaZnienia do odbioru dziecka.

9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
bgd4cych wynikiem profi lowania.



CZESC IV

OSwiadczenie o rvyra2eniu zgody na publikacjg wizerunku dziecka

Imig i nazwisko dziecka:..

Wyra2am zgodg na wykonywanie i przetwarzanie wizerunku dziecka, jego prac w formie zdjgi, film6w, przez

Ztobek Miejski nr 4 w Biatymstoku dla nastgpujqcych cel6w:

II Informowania oraz dokumentowania prac plac6wki:

Na stronie internetowej Zlobka TAK

I Promocji

materiaty promocyjne

(broszurach, folderach)

W ksiggach pami4tkowych

Tablicach, szatni,

klatkach schodowych

na terenie budynku Llobka

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Zaznaczenie pola na TAK stanowi wyraZenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

(podpis rodzic6w/opiekun6w prawnych)

OSwiadczam, i2 zostalem poinformowany o tym ze:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla cel6w promocji, informowania i dokumentowania
prac plac6wki jest Zlobek Miejski nr 4 w Bialymstoku, ul. Broniewskiego la, 15-748 Biatystok,
reprezentowany pr zez Dyrektora.

2, Dane kontaklowe:

o Zlobek Miejski nr 4 w Bialymstoku, ul. Broniewskiego la, l5-748 Biatystok,

o Inspektor ochrony danych: e-mail: iod22@o2.pl

3. Dane osobowe bgd4 przefwarzand na podstawie wyrazonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, kt6rej
dane dotycz4 przysluguje prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno5d
z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem;

4. Odbiorc4 Pana/Pani danych mo2e by6 podmiot dzialajqcy na zlecenie administratora danych, tj. podmiot
Swiadcz4cy usfugi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;



5. Dane osobowe bgdq przechowywane przez okres nie dluZszy niZ 10 lat;

6. Osobie, kt6rej dane dotyczq przysluguje prawo dostgpu do swoich danych osobowych, Zqdania ich
sprostowania lub usunigcia. Wniesienie Zqdania usunigcia danych jest r6wnoznaczne zniemozliwoSciq dalszego
pr zetw ar zania w i zerunku dzie cka;

7. Osobie, kt6rej dane dotycz1 przysfuguje prawo do Zqdania ograniczenia przetwarzania w przypadkach
okreSlonych w art. l8 RODO;

8. Osobie, kt6rej dane dolyczq przysluguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie
zgodnoSci z prawem przetwarzania danych osobowych;

9. Podanie danych zawartych niniejszym oSwiadczeniu jest dobrowolne, brak zgody uniemozliwi wykorzystanie
wizerunku dziecka w formie zdjg6, film6w. Brak wyrazenia zgody nie wptynie na wykonywanie obowi4zk6w
wzglgdem dzieci przez zlobek.

(podpis rodzic6w/opiekun6w prawnych)
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