
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/229/14

Rady Gminy Tułowice

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Plan nadzoru nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 

1.  Czynności nadzoru nad dziennym opiekunem przeprowadza się po raz pierwszy w okresie 2 miesięcy od 

rozpoczęcia jego działalności w Gminie Tułowice. 

2.  Kolejne czynności nadzoru nad dziennym opiekunem przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku. 

3.  O zamiarze przeprowadzenia czynności nadzorczych Wójt Gminy Tułowice zawiadamia pisemnie 

dziennego opiekuna co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli. 

4. Dokumentem upoważniającym do dokonania czynności nadzorczych jest imienne upoważnienie zawierające: 

1) numer upoważnienia, 

2) podstawę prawną do podjęcia czynności nadzorczych, 

3) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej, 

4) imię i nazwisko dziennego opiekuna i miejsce sprawowania opieki, 

5) określenie zakresu czynności nadzorczych (tematyki), 

6) termin ważności upoważnienia.

5.  Osoby upoważnione w ramach przygotowania do przeprowadzenia czynności nadzorczych zobowiązane są 

do zapoznania się z przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli i zgromadzoną dokumentacją, 

dotyczącą przedmiotu kontroli. 

6. Nadzór nad dziennym opiekunem sprawowany jest w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 

Nadzorowi podlega w szczególności: 

1) efektywność i rzetelność realizacji funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych (zadań dziennego 

opiekuna), 

2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i standardów jakości opieki nad dziećmi 

(utrzymanie czystości i porządku w lokalu; miejsce do spożywania posiłków, odpoczynku i aktywności dzieci: 

aranżacja przestrzeni i wyposażenie pomieszczenia; dostępność zabawek i materiałów edukacyjnych dla dzieci; 

zabezpieczenia przed urazami i wypadkami; przebywanie dzieci na świeżym powietrzu), 

3) kwalifikacje dziennego opiekuna i spełnienia obowiązku posiadania badań sanitarno-epidemiologicznych 

4) współpraca z rodzicami dzieci, nad którymi sprawuje opiekę dzienny opiekun, 

5) sposób prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy.

7.  Celem czynności nadzorczych jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie warunków i jakości świadczonej 

opieki przez dziennego opiekuna, udokumentowanie tego stanu oraz dokonanie oceny zgodności warunków 

i jakości świadczonej opieki z przepisami prawa. 

8.  Z przeprowadzonych czynności nadzorczych, w terminie 14 dni od ich przeprowadzenia sporządza się 

protokół. 

9. Protokół zawiera w szczególności: 

1) imię i nazwisko dziennego opiekuna i miejsce sprawowania opieki, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych, 

3) wskazanie osób upoważnionych, 

4) określenie zakresu czynności nadzorczych (tematyki i okresu objętego nadzorem), 
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5) opis stanu faktycznego w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, stwierdzonego w toku czynności 

nadzorczych, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, 

6) wykaz załączników do protokołu, dokumentujących czynności nadzorcze, 

7) wskazanie terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (wykonania zaleceń pokontrolnych), 

8) pouczenia dziennego opiekuna o prawie zgłaszania na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu 

sprawującego nadzór, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach, 

9) pouczenie o konsekwencjach nie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, 

10) zobowiązanie do pisemnego poinformowania Wójta Gminy o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości 

(wykonaniu zaleceń pokontrolnych), 

11) podpis osób upoważnionych przez Wójta Gminy oraz dziennego opiekuna, 

12) datę i miejsce podpisania protokołu

10.  Czynności sprawdzające dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych mogą być prowadzone bez pisemnego 

powiadomienia dziennego opiekuna, o których mowa w pkt 3, o terminie dokonania czynności,, jednak 

nie wcześniej niż przed upływem terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, z zachowaniem wymogu 

pisemnego upoważnienia, o którym mowa w pkt 4. 

11.  W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Wójt rozwiązuje umowę 

z dziennym opiekunem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
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