Protokół
z konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie
Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach
1. Przedmiot konsultacji i ich forma określone zostały w zarządzeniu nr PM-6122/2022
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 czerwca 2022 r.
2. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach w dniu 06.07.2022 r.
wniosła następujące uwagi do przedstawionego projektu uchwały Rady Miasta Gliwice
zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach:
- uwaga do treści „4a. Dopuszcza się możliwość ustalenia przez dyrektora Żłobków
Miejskich dwutygodniowej przerwy w świadczeniu usług opieki nad dziećmi przez
poszczególne oddziały Żłobków w okresie wakacyjnym, o której powiadamia się
Rodziców z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem” wskazuje, iż przerwa
w świadczeniu usług, powinna być możliwa tylko i wyłącznie w przypadku zapewnienia
opieki w innych oddziałach. Oceniono negatywnie wprowadzenie możliwości
wydłużonego zamknięcia placówki bez wskazania alternatywnego oddziału, do którego
może uczęszczać dziecko.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1324) skład zatrudnionego w żłobku personelu świadczącego opiekę
nad dziećmi jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka oraz zgodnie
z § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi
spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz.U
z 2019 r., poz. 72) ilość dzieci przebywających w pomieszczeniu przeznaczonym
na zbiorowy pobyt jest dostosowana do powierzchni pomieszczeń, którymi dysponują
poszczególne grupy dziecięce. Z powyższych powodów niemożliwe jest zobowiązanie
do zapewnienia oddziału alternatywnego dla nieokreślonej z góry liczby dzieci
z zamkniętego czasowo żłobka. Terminy przerw zaplanowane będą z dużym
wyprzedzeniem, co umożliwi rodzicom przygotowanie się do tego okresu.
W przypadku gdy rodzic nie będzie mógł zapewnić dziecku opieki w trakcie trwania
przerwy, zostanie przeanalizowana sytuacja organizacyjna pozostałych oddziałów
i jeżeli stwierdzi się taką możliwość, dziecko otrzyma miejsce w żłobku zastępczym.
Wprowadzenie przerwy w świadczeniu
opieki nad dziećmi w poszczególnych
oddziałach w okresie wakacyjnym jest niezbędne ze względów organizacyjnych (urlopy
pracowników, prace remontowe i porządkowe).
4. Protokół został sporządzony w dniu 08.07.2022 r.
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