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DziałĄąc napodstawie art.48 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad

dzieómi w wieku do lat 3 0.t. Dz. U. z 2016 r.) poz. I57) i rozpotządzenia Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla

opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontarillsza oraz dziennego opiekuna (Dz. U.

poz. 368) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia |4 częrwca 1960 r' - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 t. poz. 23, z poźn. zm.), po tozpattzeniu wniosku

o zatwierdzenie programów szkoleń dla kandydatów na opiekunów zatrudnionych

w żłobkach, klubach dziecięcych oruz dziennych opiekunów i wolontariuszy pracujących

z dzięćmi do lat trzech, złożonego przez Centrum KsŻałcenia ,,AGAT'' Waldemar Ałdaś,

ul. Wiśniowa26,67-200 Głogów, zwane dalej Wnioskodawcą,

zatwierdzam

na okres 5 lat

program 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym;

program 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie

dziecięcym;

program 40-godzinnego szkolenia dla wolontariusza;

program I 60-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna;

program 40-godzinnego szkolenia uzupełniaj ącego dla dziennego opiekuna.



Uzasadnienie

Wnioskodawca w dniu 5 maja 2011 t. (data wpływu do Ministerstwa Rodziny, Pracy

i PoliĘki Społecznej: 15 maja 2017 t.) wniósł do ministra właściwego do Spraw rodziny

o zatwierdzenię programów szkoleń dla kandydatów na opiekunów zatrudnionych

w żłobkach, klubach dziecięcych otaz dzienrtych opiekunów i wolontariuszy pracujących

zdztećmi do lat trzech, dołączając programy szkolenia. Pismem z dnia20 czerwca201'7 t.

Wnioskodawca uzupełnił brak formalny wniosku _ pełnomocnictwo dla osoby podpisującej

wniosek.

Zgodniezart.48 ust. 1 ustawy zdnia4 lutego 20ll t o opiecenad dziećmi wwieku

do lat 3 program szkolenia dla kandydatów na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym i na

dziennego opiekuna, program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubię

dziecięcym i dla dziennego opiekuna otaz program szkolenia dla wolontariusza w Żłobku lub

klubie dziecięcym, zatwierdza na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie, na okres 5 lat,

minister właściwy do spraw rodziny. Zatwitdzenię lub odmowa zatlłłięrdzęnia programów

szkoleń następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Na podstawie upoważnienia zawartego w afi. 49 ustawy wydane zostało

ro4lorządzenie Ministra Pracy i PolĘki Społecznej z dnia 25 marca 20II t. w sprawie

zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariutsza oraz

dziennego opiekuna, które okreŚla zakresy poszczególnych rodzajów szkolęń. Na ich

podstawie powinien zostać opracowany program szkolenia.

Zakłesy programów szkoleń za'wartę w tym rozporządzeniu mają charakter ramowy'

uwzględniają specyfikę zadń opiekuńczych' wychowawczych i edukacyjnych żłobka, k1ubu

dziecięcego i dziennego opiekuna. KaŻdy z programów szkoleń opracowany ptzęz podmiot

prowadzący szkolenie powinien być zgodny z zakresem programowym i jednocześnie

wypełniony treścią merytoryczną.

Program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest zgodny

z zakresem programu szkolenia określonym w s 1 ww. rozporuądzenia, program szkolenia

uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubię dziecięcym jest zgodny z zak<tesem

programu szkolenia określonym w s 2 rozporządzenia, program szkolenib dla wolontariusza

jest zgodny z zakłesem proglamu szkolenia określonym w $ 3 tozpotządzenia, program

szkolenia dla dziennego opiekuna jest zgodny z zal<tęsem programu szkolenia określonym

w $ 4 rozporządzenia, program szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekunajest zgodny

z zakresem programu szkolenia określonym w $ 5 rozporządzenia.



Ponadto w kazdym Z programów szkoleń przedstawionych do zatwierdzenia przez

Wnioskodawcę określony został czas trwania szkolenia i sposób organizacji zajęć. Wskazano

cele ksŻałcęnia oraz wymagania dotyczące kad.y szkolącej. Wnioskodawca zamieścił

scenariusze zajęc, Wkaz literafury, informację o miejscu i sposobie odbywania praktyk'

a także spo sobie zaliczenia szko lenia.

Szkolenia odbywać się będą w formie e-learningu. Wnioskodawca wskazał,

że platforma internetowa umożliwia prowadzenia wykładów w czasie tzeczywisĘm, pozwa|a

na bieżąco monitorować aktywność uczestników' umożliwia aktywne włączenie się

w prowadzoną dyskusj ę oruz zadavłarie pytan wykładowcy.

W związku zpowyższymnaleŻy orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Strona niezadowolona z decyzji, na podstawię art. I27 5 3, w związku z art. l29 s 1

Kodeks postępowania administracyjnego, może zwrócić się w terminie 14 dni od daty

doręczenia decyĄi, do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskięm o ponowne

rozpatrzelie sprawy. Jeżęli strona niezadowo|ona z decyĄi nie chce skorzystać z prawa do

zwrócenia się z wnioskiem o ponowne tozpatrzenie sprawy, może wnieśó do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia

doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rodziny' Pracy

i Polityki Społecznej. Wpis od skargi wynosi 200 złoĘch.

Zgodnie z art. l27a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu

do wniesienia odwołania strona może ztzec się prawa do wniesięnia odwołania wobec organu

administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze

stron postępowania' decyĄa staje się ostatęczna i prawomocna.
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