
 Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Gryfinie ul. Władysława Łokietka 10, 74-100 Gryfino

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 3/2016
Dyrektora  Żłobka  Miejskiego  w
Gryfinie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W GRYFINIE

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Gryfinie, zwany dalej Regulaminem, ustala
organizację  wewnętrzną  Żłobka  Miejskiego  w  Gryfinie,  zakres  zadań  realizowanych  na
poszczególnych stanowiskach oraz godziny pracy Żłobka.

§ 2
Żłobek Miejski w Gryfinie jest jednostką budżetową Gminy Gryfino, utworzoną na podstawie
Uchwały Nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie
utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie.

§ 3
Żłobek  Miejski  w  Gryfinie  działa  na  podstawie  Statutu,  niniejszego  Regulaminu  oraz  
w oparciu o:
1) ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z 2016 r.

poz. 157),
2) ustawę z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
3) ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  
     poz. 902), 
4) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885),
5) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

§ 4
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Żłobku  –  należy  przez  to  rozumieć  Żłobek  Miejski  w Gryfinie  przy  ul.  Władysława  

Łokietka 10,
2) Administracji Żłobka - należy przez to rozumieć pracowników Centrum Usług Wspólnych

przy ul. Niepodległości 20 w Gryfinie, wykonujących zadania administracyjno-księgowe.

Zakres działania Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie obejmuje obsługę administracyjną
oraz finansową Żłobka.

§ 5
1. Zakres działania Żłobka obejmuje:
1) opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach której realizowane są funkcje opiekuńcze,

wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy
do wieku,

2) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
3) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
4) zapewnienie racjonalnego wyżywienia zgodnie z wiekiem i dietą dziecka,
5) kształtowanie u dziecka umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej,
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6) zapewnienie dzieciom właściwych warunków higieniczno-sanitarnych,
7) współdziałanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi w sprawach opieki i wychowania

dziecka,
8) współpracę  z  innymi jednostkami,  których  zadaniem jest  opieka  nad dziećmi,  w tym  

z  innymi żłobkami,  przedszkolami,  organizacjami  pozarządowymi w celu  wzbogacenia
wiedzy i doświadczenia.

2. Szczegółowa organizacja pracy Żłobka: 
1) podstawowym  zadaniem  Żłobka  jest  udzielanie  świadczeń  obejmujących  działania

profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku od 4 miesiąca 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 trzech,

4) warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest dostarczenie karty zgłoszeniowej (dotyczy  
dzieci nowoprzyjętych),

5) rodzice/opiekunowie prawni dzieci  już uczęszczających dostarczają  kartę aktualizacyjną
raz do roku, na początku września,

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.

3. Przebieg procesu udzielania świadczeń i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych:
1) do  Żłobka  przyjmowane  są  tylko  dzieci  zdrowe  o  czym  poświadcza
rodzic/opiekun, 
2) w  przypadku  nagłego  zachorowania  dziecka  w  trakcie  pobytu  rodzic/opiekun
zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z Placówki,
3) rodzic/opiekun powinien informować dyrektora Żłobka o każdym zachorowaniu
dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka,
4) rodzic/opiekun dziecka nieuczęszczającego do Żłobka z  powodu choroby musi
przed ponownym przyjściem okazać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka po
przebytej chorobie,
5) o nieobecności dziecka w danym dniu należy powiadomić dyrektora Żłobka do
godz. 8:00. Późniejsze powiadomienie wyklucza możliwość zwrotu opłaty w wysokości
dziennej stawki żywieniowej,
6) przez  cały  pobyt  w  Żłobku  dziecko  pozostaje  pod  stałą  opieką  fachowego
personelu opiekuńczego do chwili odebrania przez rodzica lub upoważnioną osobę,
7) rodzice/opiekunowie  informowani  są  przez  personel  Żłobka  o  wszelkich
niepokojących objawach w zachowaniu dziecka,
8) zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy, poddaje się ocenie pielęgniarskiej.
Jeżeli  urazy  te  mogą  wskazywać  na  to,  że  są  one  skutkiem  stosowania  przemocy
fizycznej  lub  molestowania,  sporządza  się  stosowną  dokumentację  opatrzoną  datą  i
podpisami  dyrektora  i  rodzica.  O  fakcie  zostają  poinformowane  odpowiednie
organy/instytucje.

4. Zakres umowy usług opiekuńczych obejmuje:
1) wyżywienie,
2) usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne,
3) higienę snu i wypoczynku,
4) organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach  

i na wolnym powietrzu,
5) działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze,
6) działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,
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7) udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
8) bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
4. Dzieci  mogą  być  odbierane  tylko  przez  rodziców  lub  prawnych  opiekunów.  Za  ich

pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną.
5. W  przypadku  stwierdzenia,  że  rodzic/opiekun  nie  gwarantuje  bezpiecznego  powrotu

dziecka  do  domu,  dziecko  pozostawia  się  w  Placówce  do  momentu  przybycia
zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

6. Dziecko przyprowadzone do Żłobka powinno posiadać:
1) miękkie obuwie zmienne,
2) pampersy, chusteczki mokre i suche,
3) piżamę dwuczęściową podpisaną, w worku,
4) odzież na zmianę,
5) śliniaczki (dzieci młodsze),
6) środki pielęgnacyjne.
7. Jeżeli  dziecko  posiada  okulary,  aparaty  ortopedyczne,  które  musi  nosić  w  czasie

przebywania  w  Żłobku,  rodzice/opiekunowie  mogą  przekazać  je  personelowi  wraz  
z informacją o zasadach ich używania i obsługi.

§ 6
Organizacja i zadania Żłobka.

1. Miejscem świadczenia usług jest Żłobek Miejski w Gryfinie przy ul. Władysława 
Łokietka 10.
2. Za działanie Żłobka i prawidłowe świadczenie usług odpowiedzialny jest dyrektor
Żłobka.
3. Żłobek jest czynny codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz ustawowo
wolnych dni od pracy od 6:30 do 16:30.
4. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:
6:30- 8:00 przyjmowanie dzieci,
8:30- 9:00 śniadanie,
9:00-9:30 czynności pielęgnacyjne,
9:30-11:30 zajęcia zorganizowane w grupach i II śniadanie,
11:30- 12:00 obiad (II danie),
12:00- 12:30 czynności pielęgnacyjne,
12:30- 14:00 leżakowanie,
14:00-14:30 podwieczorek (zupa),
14:30- 16:30 zabawy indywidualne, odbiór dzieci.
5. Posiłki przygotowywane i podawane są w taki sposób, aby zachęcały dzieci do
jedzenia. Dzieci przez cały pobyt w Żłobku mają dostęp do napojów.

§ 7
Prawa dziecka.

1. Dziecko ma prawo w szczególności do:
1) równego traktowania,
2) poszanowania godności i intymności,
3) uwzględniania własnego zdania i życzeń,
4) nietykalności fizycznej,
5) poszanowania tradycji kulturowej i religijnej.

1. Obowiązki rodziców/opiekunów.
Rodzice/opiekunowie powinni:
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1) włączyć się w tworzenie programów profilaktyki i promocji zdrowia,
2) zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów dyrektora Żłobka,
3) aktywnie uczestniczyć w zebraniach rodziców,
4) przestrzegać  regulaminu  oraz  doraźnych  ustaleń  organizacyjnych  dyrektora
Żłobka,
5) włączać się w organizacje imprez okolicznościowych i innych.

1. Rodzice/opiekunowie  zobowiązani  są  informować  dyrektora  Żłobka  o  przyczynie  
i przewidywanym czasie nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej do godz. 8:00 
w dniu nieobecności  dziecka,  a w przypadku choroby w pierwszym dniu nieobecności
dziecka.

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku za 1 miesiąc po terminie
powyżej 30 dni następuje skreślenie dziecka z rejestru Żłobka.

3. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców/opiekunów z podaniem
przyczyny.

4. Rodzice  są zobowiązani  do terminowego wnoszenia  opłat  za pobyt dziecka  w żłobku  
w wysokości określonej w drodze Uchwały z dnia 25 sierpnia 2016 roku Nr XXVI/235/16
Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  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.

5. Opłata za Żłobek winna być wniesiona jednorazowo za miesiąc bieżący.
6. Opłaty za przedłużony pobyt dziecka w Żłobku w wysokości określonej w drodze uchwały

Rady Miejskiej w Gryfinie winny być wniesione przy najbliższej opłacie za pobyt dziecka 
w Żłobku.

7. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Żłobka.
8. W Żłobku może działać Rada Rodziców, jako reprezentacja rodziców/opiekunów dzieci

korzystających z usług Żłobka.
9. Organizację i zakres działania Rady Rodziców określa Rada i informuje o tych ustaleniach

dyrektora Żłobka.

§ 8
Struktura organizacyjna Żłobka
W Żłobku utworzone są następujące stanowiska pracy:
1) dyrektor Żłobka,
2) pomoc administracyjna,
3) pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny (jednoosobowe stanowisko pracy),
4) opiekun (wieloosobowe stanowisko pracy),
5) pomoc kuchenna, kucharz (wieloosobowe stanowisko pracy),
6) woźny/woźna (wieloosobowe stanowisko pracy),
7) konserwator/robotnik do prac lekkich,
8) intendent/dietetyk.

§ 9
Zasady kierowania Żłobkiem
1. Całokształtem pracy Żłobka kieruje dyrektor.
2. Kompetencje i zadania dyrektora Żłobka określa Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
3. Dyrektor  zarządza  Żłobkiem  i  reprezentuje  go  na  zewnątrz  działając  jednoosobowo,

zgodnie   
z zakresem udzielonego mu przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pełnomocnictwa.

4. Dyrektor jest pracodawcą dla wszystkich pracowników Żłobka.
5. Dyrektor Żłobka określa szczegółowe obowiązki pracowników i kieruje ich pracą.
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6. W razie niemożliwości pełnienia obowiązków służbowych przez dyrektora Żłobka (urlop,
inne nieobecności) zastępstwo obejmuje wyznaczony przez niego pracownik.

7. Pracownicy  Żłobka  odpowiadają  przed  dyrektorem  Żłobka  za  prawidłowe  i  sprawne
wykonywanie zadań.

§ 10
Zadania stanowisk pracy wchodzących w skład Żłobka
1. Do zadań dyrektora Żłobka należy w szczególności:
1) organizowanie bieżącej działalności Żłobka,
2) kierowanie jednostką w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań,
3) nadzór nad pracą podległych stanowisk pracy,
4) przyjmowanie  oraz  rozpatrywanie  skarg  i  wniosków pracowników,  rodziców/prawnych

opiekunów dzieci,
5) gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka,
6) podejmowanie decyzji w sprawach osobowych i kadrowych,
7) ustalanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy w Żłobku,
8) dokonywanie okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych,
9) motywowanie  pracowników  do  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  i  udzielanie  im

pomocy w sprawach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
10) kierowanie całokształtem Żłobka i reprezentowanie go na zewnątrz,
11) wytyczanie kierunków i celów Żłobka oraz określanie sposobów ich realizacji,
12) przygotowywanie i przekładanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie i zarządzeń

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie zadań realizowanych przez Żłobek,
13) współdziałanie  z  organami  administracji  rządowej,  samorządowej,  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi instytucjami w celu realizacji zadań Żłobka,
14) składanie  oświadczeń  woli  w  imieniu  Miasta  i  Gminy  Gryfino,  zgodnie  z

pełnomocnictwami udzielonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
15) zapewnienie  sprawnego  obiegu  informacji  i  współpracy  pomiędzy  poszczególnymi

stanowiskami pracy w Żłobku,
16) przestrzeganie  regulaminów  obowiązujących  w  Żłobku  Miejskim  w  Gryfinie  oraz

przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2. Do zadań pomocy administracyjnej należy:
1) obsługa kancelaryjna,
2) obsługa podteczek akt osobowych zatrudnionych pracowników,
3) prowadzenie i gromadzenie list obecności pracowników,
4) sporządzanie projektów grafików pracy dla opiekunów, woźnych i przedstawienie ich do
akceptacji dyrektorowi Żłobka,
5) prowadzenie ewidencji dzieci i związanej z tym dokumentacji,
6) sporządzanie  wykazu  należności  za  Żłobek  i  przedstawianie  ich  rodzicom  oraz
księgowości Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie,
7)  prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Żłobka,
8) obsługa  w  zakresie  spraw  kancelaryjno-technicznych  związanych  z  przyjmowaniem,
wysyłaniem  i  ewidencjonowaniem  korespondencji  oraz  przyjmowaniem  i  obsługą
interesantów,
9) prowadzenie spraw oraz archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
10) prowadzenie rejestru skarg,
11) zapewnienie druków niezbędnych do działalności Żłobka,
12) prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej,
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13) stała  współpraca  z  Centrum Usług  Wspólnych  w  Gryfinie,  w  sprawach  dotyczących
Żłobka,
14) zaopatrywanie  Żłobka  w  niezbędne  materiały  i  środki  czystości,  zgodnie  z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
15) przestrzeganie  regulaminów  obowiązujących  w  Żłobku  Miejskim  w  Gryfinie  oraz
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
2. Do zadań pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego należy:
1) prowadzenie dokumentacji zdrowotnej dotyczącej dziecka przebywającego w żłobku,
2) nadzór nad przygotowaniem oraz podawaniem posiłków dzieciom,
3) prowadzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy i higieny żywienia,
4) prowadzenie  ewidencji  zaświadczeń  lekarskich  i  sanitarno-epidemiologicznych

pracowników żłobka,
5) czuwanie nad przestrzeganiem zasad higieny w żłobku,
6) współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka,
7) prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia dzieci i pracowników,
8) prowadzenie dokumentacji HACCP i wdrażanie procedur,
9) przestrzeganie  regulaminów  obowiązujących  w  Żłobku  Miejskim  w  Gryfinie  oraz

przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

2. Do zadań opiekuna należy:
1) zapewnienie dzieciom troskliwej i bezpiecznej opieki,
2) planowanie i organizowanie dzieciom zajęć opiekuńczo-wychowawczych właściwych dla

wieku dziecka i jego rozwoju psychoruchowego,
3) prowadzenie ewidencji pobytu dziecka w żłobku,
4) wykonywanie  codziennych  zabiegów  higienicznych,  organizowanie  odpoczynku  oraz

przebywania na świeżym powietrzu,
5) stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka,
6) udzielanie rodzicom lub opiekunom prawnym informacji o dziecku,
7) dbanie o pozytywny wizerunek Żłobka,
8) sporządzanie miesięcznych i tygodniowych planów pracy opiekuńczo-wychowawczej
9) przestrzeganie  regulaminów  obowiązujących  w  Żłobku  Miejskim  w  Gryfinie  oraz

przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.

2. Do zadań woźnej/woźnego należy:
1) utrzymanie w czystości pomieszczeń, sprzętu w żłobku oraz terenu wokół żłobka,
2) pomoc opiekunom w niezbędnym zakresie,
3) pomoc przy karmieniu dzieci, sprzątanie po posiłkach,
4) zaopatrywanie w czystą bieliznę oraz troska o jej stan,
5) przestrzeganie  regulaminów  obowiązujących  w  Żłobku  Miejskim  w  Gryfinie  oraz

przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2. Do zadań pomocy kuchennej/kucharza należy:
1) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem oraz z wymaganiami systemu HACCP,
2) utrzymanie  w  czystości  pomieszczeń,  urządzeń  i  naczyń  przeznaczonych  do  żywieni

dzieci,
3) przestrzeganie  regulaminów  obowiązujących  w  Żłobku  Miejskim  w  Gryfinie  oraz

przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

2. Do zadań robotnika do prac lekkich/konserwatora należy:
1) wykonywanie prac konserwatorskich w ramach posiadanych uprawnień,
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2) dbanie o czystość i porządek w wyznaczonych pomieszczeniach,
3) utrzymanie porządku wokół Żłobka tj.:
a) grabienie, zamiatanie, odśnieżanie,
b) koszenie trawy,
c) pielenie kwiatów i podlewanie,
d) konserwacja i naprawa sprzętu znajdującego się w ogrodzie,
e) utrzymanie w należytym stanie powierzonego sprzętu gospodarczego i technicznego,
f) wynoszenie śmieci,
g) naprawa drobnego sprzętu, urządzeń zabawek,
h) oczyszczanie, odśnieżanie dachu, 
1) nadzór  nad terminowością dokonywania przeglądów i  konserwacji  instalacji  oraz stanu

technicznego budynku,
2) przestrzeganie  regulaminów  obowiązujących  w  Żłobku  Miejskim  w  Gryfinie  oraz

przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2. Do zadań intendenta/dietetyka należy:
1) organizacja pionu żywienia w Żłobku Miejskim w Gryfinie,
2) planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi i kaloryczno-

ścią, z uwzględnieniem grup wiekowych i indywidualnych potrzeb dzieci we współpracy 
z pracownikami kuchni,

3) układanie diet dla dzieci z alergiami pokarmowymi zgodnie z zaleceniami lekarza, który
prowadzi dziecko,

4) opracowanie receptur potraw wraz z obliczeniem zapotrzebowania surowców do produkcji

w zależności od liczby żywionych i rodzaju stosowanych diet wartości odżywczej,
5) prowadzenie szkoleń, dotyczących sposobu przygotowywania wprowadzanych potraw,
6) nadzorowanie sporządzania posiłków oraz przydzielania porcji, zgodnych z obowiązujący-

mi normami żywieniowymi,
7) czuwanie nad najwyższą jakością, smakiem i estetyką podawanych posiłków,
8) prowadzenie  konsultacji  indywidualnych  oraz  wykładów,  warsztatów  dla  rodziców,  

dotyczących zasad prawidłowego żywienia dzieci, w tym z dietami eliminacyjnymi,
9) współpraca z opiekunami w procesie edukacji zdrowotnej dzieci,
10) utrzymanie kosztów produkcji posiłków w ustalonej stawce żywieniowej,
11) prowadzenie systemu HACCP oraz dokumentacji z tym związanej,
12) prowadzenie magazynu żywności, dbałość o rozmieszczenie produktów oraz sprawdzanie

ich przydatności do spożycia,
13) składanie zamówień u kontrahentów na artykuły spożywcze,  środki czystości i odzież

ochronną, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
14) prowadzenie ewidencji wydawanych towarów,
15) współpraca z księgowością Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie (przestrzeganie ustalo-

nych terminów rozliczeń) oraz skrupulatne wypełnianie i prowadzenie wszelkiej dokumen-
tacji przychodów i rozchodów materialnych,

16) naliczanie odpłatności za Żłobek, w ścisłej współpracy z osobą zatrudnioną na stanowi-
sku pomocy administracyjnej,

17) współpraca z dyrektorem w zakresie  terminowych wpłat  należności  za Żłobek przez  
rodziców,

18) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie żywienia,
19) przestrzeganie  regulaminów  obowiązujących  w  Żłobku  Miejskim  w  Gryfinie  

oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
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§ 11
Pracownicy Żłobka Miejskiego w Gryfinie zobowiązani są w szczególności do:
1) rzetelnego i efektywnego wykonywania obowiązków służbowych,
2) gruntowej  znajomości  przepisów  prawnych  niezbędnych  na  zajmowanym  stanowisku

pracy,
3) załatwiania spraw zgodnie z wymogami wiedzy fachowej,
4) należytego prowadzenia oraz przechowywania akt, ewidencji i rejestrów,
5) stałego pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
6) przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej,
7) przestrzegania ustalonych zasad porządku, dyscypliny oraz czasu pracy,
8) przestrzegania regulaminów wewnętrznych oraz przepisów bhp i ppoż.,
9) dbałości o mienie Żłobka.

§ 12
Zastępstwa pracowników
W  razie  niemożliwości  pełnienia  obowiązków  służbowych  przez  poszczególnych
pracowników  z  powodu  urlopu,  choroby  lub  innych  przyczyn  ustala  się  następujące
zastępstwa:
1) dyrektora Żłobka zastępuje wyznaczony przez niego pracownik,
2) poszczególnych  pracowników  w  żłobku  zastępują  osoby  wyznaczone  przez  dyrektora

Żłobka.

§ 13
Procedura przyjęć dzieci
1. Dzieci do Żłobka są przyjmowane według kryteriów zawartych w Rozdz. IV § 11 ust. 1

Statutu Żłobka Miejskiego w Gryfinie.
2. Podstawą do objęcia dziecka postępowaniem kwalifikacyjnym jest:
1) zapoznanie się rodzica/opiekuna prawnego dziecka z zasadami rekrutacji do Żłobka oraz

ich akceptacja,
2) wypełnienie wniosku,
3) dostarczenie do Żłobka wniosku podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

§ 14
Tryb czynności kancelaryjnych i obiegu dokumentów
Przy opracowywaniu korespondencji stosuje się zasady zawarte w instrukcji  kancelaryjnej,
stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów akt  oraz  instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14  
poz. 67).

§ 15
1. Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenia woli podpisuje dyrektor Żłobka.
2. Umowy  oraz  inne  dokumenty,  które  mogą  spowodować  powstanie  zobowiązań

finansowych kontrasygnuje główny księgowy Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.
§ 16
Dyrektor podpisuje wszystkie pisma wewnętrzne oraz wychodzące ze Żłobka na zewnątrz.

§ 17
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Pracownicy Żłobka podpisują korespondencję przedkładaną dyrektorowi Żłobka do aprobaty
wstępnej i ostatecznej.

§ 18
Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
1. Przyjmowanie  interesantów  w  sprawach  skarg  i  wniosków  odbywa  się  codziennie  

w godzinach pracy Żłobka.
2. Pracownik  zatrudniony  na stanowisku pomocy administracyjnej  kompletuje  dokumenty

niezbędne do rozpatrywania skarg i wniosków i przedkłada je dyrektorowi Żłobka.
3. Interesantów zgłaszających się do dyrektora Żłobka w sprawach skarg i wniosków oraz

pisma dotyczące tych zagadnień rejestruje pracownik zatrudniony na stanowisku pomocy
administracyjnej w odrębnym rejestrze.

§ 19
Przy  rozpatrywaniu  i  załatwianiu  skarg  i  wniosków  stosuje  się  rozporządzenie  Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji,  przyjmowania i rozpatrywania
skarg  
i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)

§ 20
Organizacja działalności kontrolnej

1. Kontrolę zarządczą sprawuje dyrektor Żłobka.
2. Merytoryczne kontrole wewnętrzne przeprowadzane są w celu sprawdzenia:
1) prawidłowości wykonania zadań przez poszczególnych pracowników Żłobka,
2) zgodności  załatwianych  spraw  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  statutem  Żłobka  

i regulaminami wewnętrznymi,
3) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

§ 21
Godziny pracy
1. Pracownikom administracyjnym ustala się czas pracy w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. Personel  opiekuńczy  (opiekunki  i  woźne)  Żłobka  Miejskiego  w  Gryfinie  pracuje  

w godzinach od 6.30 do 16.30.

§ 22
Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy
prawa.

§ 23
1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony przez dyrektora Żłobka.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane będą pisemnie w formie aneksu.

§ 24
1. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01.12.2016 roku.
2. Regulamin Organizacyjny podaje się do wiadomości pracowników.
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                                   Dyrektor
                    Żłobka Miejskiego w

Gryfinie
                                  Ilona Bara

Załączniki:
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka.
Wzór umowy pomiędzy rodzicami, a dyrektorem Żłobka.
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