PROTOKÓŁ Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 11.01.2022 r. w zakresie warunków, jakości świadczonej opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów w lokalu
przy ul. Kaszubskiej 31 w Słupsku oraz zgodności danych zawartych w wykazie dziennych
opiekunów ze stanem faktycznym.
I. Jednostka kontrolująca:
Urząd Miejski w Słupsku
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
II. Jednostka kontrolowana:
Punkt opieki Dziennej „KuRka z PodwÓrka”
ul. Kaszubska 31
76-200 Słupsk
W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych informacji udzielała właścicielka placówki
Pani Milena Margielewska.
Dzienni opiekunowie wpisani zostali do wykazu prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska:
1) Milena Margielewska – data dokonania wpisu 05.09.2018 r.
2) Zofia Kąkol – data dokonania wpisu 18.09.2018 r.
3) Joanna Pastuszko – data dokonania wpisu 18.04.2019 r.
4) Agnieszka Marciniak – data dokonania wpisu 24.06.2020 r.
5) Katarzyna Struzik – data dokonania wpisu 05.08.2020 r.
6) Paulina Szymańska – data dokonania wpisu 05.10.2020 r.
7) Julia Nowak – data dokonania wpisu 12.07.2021 r.
8) Natalia Kędzierska – data dokonania wpisu 27.10.2021 r.
III. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych:
- Anna Orzeł – Kierownik referatu Zdrowia Publicznego w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych, upoważnienie Prezydenta Miasta Słupska nr 406/2021 z dnia 28.12.2021 r.
- Helena Kowalska – podinspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie
Prezydenta Miasta Słupska nr 405/2021 z dnia 28.12.2021 r.
IV. Przedmiot kontroli:
Prawidłowość funkcjonowania dziennych opiekunów w miejscu sprawowania opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 oraz zgodność danych zawartych w wykazie ze stanem faktycznym.
V. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolujących:
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 75 z późn. zm.),
- Uchwała Nr XLVI/635/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
VI. Ustalenia kontroli:
1. Punkt dziennej opieki znajduje się w trzykondygnacyjnym budynku. Na parterze znajdują
się następujące pomieszczenia: szatnia dla dzieci, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
do przygotowywania posiłków, dwie sale zajęć dla dzieci oraz łazienka. Na pierwszym piętrze
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znajdują się następujące pomieszczenia: trzy sale zabaw dla dzieci i łazienka z węzłem sanitarnym.
Na drugim piętrze znajdują się trzy sale zajęć dla dzieci i łazienka. Lokal posiada główne
wejście/wyjście z budynku wejście/wyjście boczne dla drugiej i trzeciej kondygnacji oraz wyjście
na przestrzeń otwartą. Pomieszczenia placówki są czyste, przestronne i dobrze oświetlone.
Lokal, w którym prowadzona jest działalność jest lokalem wynajmowanym. Umowa została
podpisana na czas określony do 01.02.2023 r.
2. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że dzienni opiekunowie posiadają
wykształcenie zgodne z wymogami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 75 z późn. zm.).
Ponadto w aktach osobowych dziennych opiekunów znajdują się oświadczenia o niekaralności.
Wpisani do rejestru opiekunowie dzienni zostali objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Ubezpieczenie obowiązuje
od 06.03.2021 r. do 05.03.2022 r.
3. Do dziennych opiekunów zapisanych jest 59 dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat,
nie ma dzieci z niepełnosprawnościami. W dniu kontroli obecnych było 42 dzieci. Dzienni
opiekunowie prowadzą ewidencję obecności dzieci.
Dzienni opiekunowie za zgodą wszystkich rodziców sprawują opiekę nad 8 (ośmiorgiem) dzieci.
Stosowny zapis zawarty jest w umowie z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
4. Opieka u dziennych opiekunów jest całoroczna. Opiekunowie przyjmują dzieci od godziny
6:30 do godziny 16:30. Odpłatność za pobyt wraz z wyżywieniem wynosi 1 460 zł.
Opłata za pobyt umieszczona w wykazie dziennych opiekunów prowadzonym na Portalu
Informacyjno-Usługowym Emp@tia u dziennych opiekunów wynosi 1 250 zł.
5. Posiłki przygotowywane są w kuchni placówki.
Przykładowy jadłospis od dnia 10.01.2022 r. do 14.01.2022 r.
Dzień
tygodnia

Śniadanie

II śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Poniedziałek Kasza manna z owocami, Banan, jabłko
10.01.2022 herbata z pokrzywy

Rosół z kury z makaronem Jogurt bananowy na
jajecznym, syrop z cebuli maślance

Wtorek
11.01.2022

Jaglanka ze śliwkami,
kompot owocowy

Grejpfrut,
ananas

Krem pomidorowy
z soczewicą,
syrop z buraka

Środa
12.01.2022

Placki owsiane z
cynamonem, herbata
rumiankowa z miodem

Banan, jabłko

Gulasz drobiowy
Gofry z czosnkiem
z ziemniakami, marchewka
na parze, syrop z cebuli

Czwartek
13.01.2022

Jajko na miękko,
parówka cielęca, chleb
żytni, ogórek, kakao

Jabłko, ananas

Wegetariańska potrawka
warzywna z kaszą pęczak,
syrop z cebuli

Bułki maślane
z musem
borówkowym

Piątek
14.01.2022

Jajecznica z suszonymi
pomidorami, tost z
masłem, herbata z
pokrzywy

Mandarynka,
banan

Zupa rybna z halibuta,
syrop z buraka

Kanapki z chleba
pełnoziarnistego,
pasta jajeczna
ze szczypiorem

Tosty z polędwicą
drobiową

6. Dzienni opiekunowie prowadzą zajęcia edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb
dziecka. Dzieci biorą udział w zabawach muzyczno – ruchowych wykorzystując motorykę
i koordynację ruchu, zabawach plastycznych. W miarę możliwości pogodowych dzieci spędzają
czas na świeżym powietrzu.
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7. Ustalenia pokontrolne
Kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunów z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 31
w Słupsku odbyła się 14.07.2021 r. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
VII. Podsumowanie:
W miejscu sprawowania opieki dzieci mają zapewnioną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych
do warunków domowych oraz zapewnione są świadczenia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.
Dzienni opiekunowie zabezpieczają prawidłową opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, uwzględniając
jednocześnie indywidualne potrzeby każdego dziecka.
VIII. Zalecenia pokontrolne
1) Złożyć wniosek elektronicznie przez Portal Informacyjno-Usługowy Empatia o dokonanie
zamian danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Prezydenta Miasta
Słupska w zakresie wysokości opłaty za pobyt u dziennych opiekunów.
Wyznacza się termin wykonania zlecenia do 31.01.2022 r.
POUCZENIE:
Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych
zastrzeżeń do ustaleń organu przeprowadzającego kontrolę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.
Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz
otrzymuje
Jednostka
Kontrolowana,
drugi
zostaje
włączony do
akt
kontroli
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, trzeci do Wydziału Kontroli i Audytu tut. Urzędu.
Upoważnienia Nr 405/2021
do akt kontrolnych w Placówce.

i

406/2021

z

28.12.2021

r.

zostały

włączone

Protokół sporządzono 18.01.2022 r.
INSTYTUCJA DZIENNEGO OPIEKUNA

KONTROLUJĄCY

Milena Margielewska

KIEROWNIK REFERATU

02.02.2022 r.

Anna Orzeł
…................................

…......................................

PODINSPEKTOR

Helena Kowalska
…...............................
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