
PROGRAM 24-godzinnego szkolenia  
w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3:  
„Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” 

 

PROGRAM RAMOWY 
1. Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
1.1. Ogólne informacje dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – formy opieki i 
ich sposób organizacji, podmioty prowadzące, akty prawne, na podstawie których funkcjonują  
1.2. Organizacja żłobka i klubu dziecięcego 
1.2.1. Warunki jakie powinien spełnić żłobek i klub dziecięcy. 
1.2.2. Dokumentacja niezbędna do założenia żłobka i klubu dziecięcego.  
1.2.3. Wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 
1.2.4. Kwalifikacje personelu żłobka i klubu dziecięcego, wymagania, skład, rekrutacja i 
zatrudnienie. 
1.3. Zatrudnienie dziennego opiekuna i praca jako dzienny opiekun 
1.3.1. Warunki jakie powinien spełnić lokal, w którym sprawowana jest opieka. 
1.3.2. Wpis do wykazu dziennych opiekunów, zmiana danych, wykreślenie 
z wykazu za pośrednictwem portalu Empatia. 
1.3.3. Kwalifikacje dziennego opiekuna oraz wymagania, jakie musi spełnić. 

2. Realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań, w tym szczególny nacisk na zmianę przepisów 
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która weszła w życie 1 
stycznia 2018 r. 

3. Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
3.1. Zasady finansowania instytucji wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3. 
3.2. Źródła dofinansowania instytucji opieki (wskazanie stron internetowych, punktów 
informacyjnych, omówienie podstawowych zasad  dofinansowania, procesu ubiegania się o 
dofinansowanie, realizacji zadania): 

4. Współpraca publiczno-prywatna 
Współpraca z sektorem publicznym w sferze usług publicznych – świadczenie usług opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 jako zadanie zlecone przez gminę. 

5. Zalety instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3.  

6. Przygotowanie biznesplanu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 

6.1. Analiza otoczenia tworzonej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz czynników 
wpływających na jej tworzenie i prowadzenie. 

6.2. Przygotowanie biznesplanu ze szczególnym uwzględnieniem planu finansowego 
przedsięwzięcia. 

7. Etapy uruchomienia placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dokumentacja placówki. 

8. Organizacja pracy placówki, w tym opracowanie planu dnia, planów pracy, doboru zajęć 
dodatkowych, zasady współpracy z rodzicami i radą rodziców. 

9. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i 
w formie opieki świadczonej przez opiekuna dziennego, wyżywienie zgodne z normami 
żywienia opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. A. Szczygła w 
Warszawie. 

10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym – instytucje, partnerzy. Bariery współpracy. 

11. Ewaluacja i monitoring 
11.1. Narzędzia ewaluacji. 
11.2. Dookreślenie wskaźników i zasad ich monitorowania. 

 


