
   

  

  

 

KURS: DLA WŁAŚCICIELI ORAZ DYREKTORÓW PLACÓWEK 

OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3. 

TWORZENIE MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W POSTACI 

ŻŁOBKÓW, KLUBÓW MALUCHA ORAZ DZIENNEGO OPIEKUNA 

 
 

 
 

Szkolenie dedykowane jest osobom prowadzącym lub 
planującym utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub 
dziennego opiekuna. Zawiera kompendium wiedzy 
niezbędnej do prawidłowego i sprawnego realizowania 
zadań wynikających z przepisów prawa. Podczas szkolenia 
wyjaśnione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące 
tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 
omówione zostaną niezbędne dokumenty towarzyszące 
ich funkcjonowaniu. Uzyskana wiedza pozwoli na 
skuteczne zarządzanie utworzoną jednostką, 
zaoszczędzając czas Właściciela lub Dyrektora Placówki.  
 

 

W TRAKCIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ O: 

 przepisach prawnych regulujących zakładanie żłobków, klubów malucha, dziennego opiekuna, 

 zasadach przystosowania budynków, przepisów przeciw-pożarowych, zmiany sposobu użytkowania, 

 podstawowych norm sanepidu, 

 tworzeniu dokumentacji towarzyszącej, 

 zakresie obowiązków właściciela, dyrektora, zespołu, 

 zatrudnianiu pracowników, 

 dokumentacji placówek, 

 zadaniach nadzoru, 

 formach dofinansowania i zasad ubiegania się o nie. 

 

 

 

Właściciele, Dyrektorzy, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, instytucji 
dziennego opiekuna oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.  
 

WAŻNE INFORMACJE O KURSIE: 

W trakcie 3 dniowego szkolenia trener 
zaprezentuje zagadnienia związane z zadaniami 

i obowiązkami spoczywającymi na właścicielu 
żłobka lub klubu dziecięcego. Uczestnik kursu 
zdobędzie wiedzę „krok po kroku” z zakresu 

zasad prawnych oraz organizacyjnych wymogów 
w zakresie tworzenia i prowadzenia żłobków lub 
klubów dziecięcych. Zajęcia będą miały formułę 

warsztatową, z elementami dyskusji i 
prezentacji. 

 

KURS ONLINE 15-18 luty 2021 r. 

KURS 2 7 ,  2 8 ,  2 9  M A J A 2022 r. 



 

I Dzień 27 maja 2022 r.  
1. Omówienie kolejności procedury zamiany sposobu użytkowania.  
2. Omówienie co winien zawierać kompletny projekt architektoniczny. 
3. Omówienie Ustawy Opieki nad Dziećmi do lat 3-ech w kontekście nadzoru, obowiązków 

i odpowiedzialności, dokumentacji oraz przepisów towarzyszących funkcjonowaniu Placówek. 
 
II Dzień 28 maja 2022 r. 

1. HACCP – zakładanie Księgi HACCP, procedury, zadania z nich wynikające. 
2. Budynek – przystosowanie (Podstawowe normy wynikające z przepisów prawa budowlanego ZL II, 

przepisów przeciwpożarowych, przepisów sanitarnych). 
3. Reżim sanitarny – omówienie procedur i obowiązków w kontekście okresu pandemicznego jak 

i wzmożonych zachorowań. 
4. EMPATIA – zakładania konta, zakres zadań. 
5. Dofinansowania: możliwe formy wsparcia, zasady ubiegania się, udzielania. 
6. Tworzenie dokumentacji Placówki – co winien zawierać Statut, Regulamin, Umowa i dokumenty 

towarzyszące. 
7. Dokumentacja wspierająca: Standardy Ochrony Dzieci w Żłobkach, KRI, Polisy Ubezpieczenia, Dziennik 

Kontroli, Umowy z cateringiem. 
 
III Dzień 29 maja 2022 r. 
 

1. Zatrudnianie Pracowników – proces rekrutacji, weryfikacji kwalifikacji w oparciu o ustawę opieki nad 
dziećmi do lat 3-ech, podpisywania umów cywilno-prawnych. Tworzenie akt osobowych, omówienie 
kompletu dokumentów towarzyszących zatrudnieniu, badania lekarskie, zaświadczenia o niekaralności. 

2. Rejestr Przestępców na Tle Seksualnym – zakładanie konta, zasady weryfikacji. 
3. Zasady tworzenia grafiku pracy i rozliczania czasu pracy. 
4. Możliwe programy pomocowe przy zatrudnianiu. 
5. Zakres szkolenia BHP dla pracowników, stanowiskowa ocena ryzyka.   
6. Omówienie podstawowych zasad RODO: obowiązki Placówki, Pracownika, Rodzica, Kontrahenta. Rejestr 

czynności przetwarzania, plan wdrożenia RODO, karty ryzyka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Kurs: dla Właścicieli oraz Dyrektorów Placówek opieki nad dziećmi do lat 3. Tworzenie 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobków, klubu malucha oraz dziennego 

opiekuna 

  

Kurs będziemy realizowali w formie w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, 
Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro 

 
27, 28, 29 maja  2022 r.  Szkolenie każdego dnia w godzinach 9:00 – 15:00 

  

Cena: 1150 PLN netto/os. Uwaga przy zgłoszeniu do 30.04 cena: 960 zł  PLN netto/os. 
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 
publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym 3 dniowym kursie,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej,  
certyfikat ukończenia kursu,  
możliwość konsultacji z trenerem, 
poczęstunek.  

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24 
renata.bak@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: …………………………………………………………………………………………..……………. 

 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 24 maja 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

                                                                                           Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:renata.bak@okst.pl
http://www.okst.pl/

