
Zarządzenie nr 38/2022 
Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy 

z dnia 27 czerwca  2022 r. 

w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w punktach dziennego opiekuna  
m.st. Warszawy  

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 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.) oraz § 6 ust. 1 i 4 statutu Zespołu Żłobków m.st. Warszawy 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/197/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r.  
w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m. st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 45, poz. 1491 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 

Mając na uwadze wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Zdrowia, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wytyczne 
zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 czerwca 2022 r. 
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust 5 
pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195)            
w Zespole Żłobków m.st. Warszawy wprowadza się Procedurę organizacji opieki w punktach dziennego 
opiekuna m.st. Warszawy od dnia 27 czerwca 2022 r. stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Dyrektora, Głównemu Księgowemu, kierownikom 
wewnętrznych komórek organizacyjnych i pracownikom Zespołu.   

§ 3. 

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Zespołu Żłobków m. st. Warszawy  
za pośrednictwem kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych i podlega ogłoszeniu poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i w siedzibach żłobków 
wchodzących w skład Zespołu, na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, a także            
w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.  

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie nr 24/2022 Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy z dnia 8  kwietnia 2022 
r. w sprawie wprowadzenia procedury organizacji opieki w punktach dziennego opiekuna  
m.st. Warszawy od dnia 8 kwietnia r.  

§ 5. 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2022 r. 

 

 


