
Zakres działania:   
W miesiącu lipcu 2002 roku Miejski Żłobek Integracyjny uzyskał wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej 

jako publiczny zakład opieki zdrowotnej i otrzymał decyzję Wojewody Śląskiego na prowadzenie działalności 

gospodarczej . Zgodnie z dokonanym wpisem placówka nasza może funkcjonować przy zachowaniu zaleceń 

wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia i opinii Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

W naszym żłobku czynne są  dwa oddziały dla dzieci  zdrowych w wieku niemowlęcym i 

poniemowlęcym, a także oddział rehabilitacyjny dla dzieci specjalnej troski.  Zachowana jest forma integracji 

dzieci zdrowych z  niepełnosprawnymi . Stale opiekuje się dziećmi wykwalifikowany personel medyczny , w 

tym nadzór lekarski , a na oddziale dla dzieci niepełnosprawnych zatrudnieni są rehabilitanci i pedagog 

specjalny ( oligofrenopedagog i terapeuta )                                   

W stosunku do dzieci niepełnosprawnych stosujemy szereg różnorodnych metod wspomagających 

rozwój – m.in. metodę V. Sherborne, N.D.T Bobath, Vojty, muzykoterapię, relaksację, bodźcowanie światłem i 

dotykiem oraz hydroterapię .Dzieci uczestniczą  codziennie w zajęciach grupowych i indywidualnych 

prowadzonych przez specjalistów.  Podczas pogody dzieci wypoczywają w ogrodzie żłobkowym .   

 Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 5.00 - 16.00 dla dzieci zdrowych oraz od 

7.00 do 15.00 dla dzieci niepełnosprawnych.  

Do placówki uczęszczają dzieci  w przedziale wiekowym od 4 miesięcy do 3 lat.  Dzieci specjalnej 

troski przyjmowane są  w wieku od 2- 15 lat. Przyjmowane są  także dzieci wymagające rehabilitacji w formie 

ambulatoryjnej.  

W ramach zaleconej wcześniej rehabilitacji przez Ośrodki Wczesnej Interwencji przyjmowane są także 

dzieci poniżej 2 roku życia, celem metodycznego przygotowania rodziców do kontynuacji rehabilitacji w 

warunkach domowych. Do żłobka uczęszczają dzieci niepełnosprawne spoza terenu gminy na podstawie 

porozumień międzygminnych.   

 Oddział Rehabilitacyjny utrzymuje współpracę z Przedszkolami nr 2,4,5 oraz Zespołem Szkół 

Specjalnych w Pyskowicach.  Dzieci z wymienionych placówek regularnie odwiedzają naszych podopiecznych i 

występują z okolicznościowymi przedstawieniami.  

Co roku uzupełniane jest zaplecze dydaktyczno – rehabilitacyjneW działalności żłobka przestrzegane 

jest przede wszystkim ekonomiczne utrzymanie placówki.  Dokonywane są bieżące remonty, głównie ze 

wskazań nałożonych przez Stację Epidemiologiczno – Sanitarną.  

Struktura organizacyjna 

 
Kierownik Żłobka – mgr Dorota Kmiecik 
 
Lekarz pediatra – dok. Anna Czogała 
 
 
Grupa I  
 
Pielęgniarka dyplomowana  Małgorzata Stanek 
Pielęgniarka dyplomowana Jolanta Janowska 
Salowa    Beata Kaczmarek 
Opiekunka dziecięca  Wioletta Borkowska 
 
Grupa II 



 
Pielęgniarka dyplomowana Anna Deperas 
Pielęgniarka dyplomowana Kornelia Sztyk 
Salowa    Alina Kopczyk 
 
 
Grupa III – Rehabilitacyjna 
 
Pedagog specjalny   mgr Agnieszka Skubała 
Rehabilitant    Grażyna Sobczak 
Rehabilitant    Katarzyna Kmiecik 
Pielęgniarka dyplomowana  Grażyna Rupacz 
Salowa     Zofia Pazdej 
 
 
 
Referent gospodarczy   Maria Grąziel 
Kucharka    Beata Nowak 
Konserwator    Edward Czaja 
Praczka     Elżbieta Przewoźna 
 
 
 
  
Liczba oddziałów:   3 
 W tym jeden dla dzieci niepełnosprawnych 
 
Czas pracy żłobka:    5:00 - 16:00, dla dzieci niepełnosprawnych od 7.00 do 15.00 



Podstawa prawna : 
 
 Działalność placówki oparta jest na aktach prawnych :  

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, 

- ustawa z dnia 08 marca 1991 roku o  samorządzie gminnym 

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o  ochronie zdrowia psychicznego 

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 

- statut nadany jednostce uchwałą Rady Miejskiej w roku 2000 z   późniejszymi zmianami 

- inne przepisy dotyczące zakładów opieki zdrowotnej, gminnych jednostek organizacyjnych 

 

Opłaty :  
Opłaty za pobyt dziecka : opłata stała – 100 zł , żywienie – II posiłki – 3 zł, III posiłki 4 zł 

 

Nabór : zapisy dzieci prowadzimy cały rok w miarę wolnych miejsc 

 

 
           

 
 
 


