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DECYZJA
Nr 13/2019

DziŃając napodstawie art.48 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 4 lutego 20II r. o opiece nad

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 20|9 r., poz. 409, tj.) i rozporządzenia Ministra Pracy

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

opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna

(Dz. U. poz. 368) oraz art. 104, 105 i I07 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), po rozpńrzeniu

wniosku o zatwierdzenie programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

złożonego ptzęz Centrum Szkoleniowe Edu-PuŃt w Słupsku, ul. Przemysłowa I00, 76-200

Słupsk, zwarrę dalej Wnioskodawcą,

zatwierdzam

na okres 5 lat

program 280 godzinnego szkolenia dla opiekuna w złobku lub klubie dziecięcym;

program 80 godzinnego szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie

dziecięcym.

uzasadnienie

Wnioskodawca w dniu 25 kwietnia2019 r. wniósł do ministra właściwego do spraw

rodziny o zatvłierdzenie programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 20Il r. o opiece nad dziećmi w wieku

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 klubie

dziecięcym i dla dziennego opiekuna oraz program szkolenia dla wolontariusza w żłobku lub

klubie dziecięcym, zatwierdza na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie, na okres 5 lat,
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minister właściwy do spraw rodziny. Zatwięrdzenie lub odmowa zatwierdzenia programów

szkolęń następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Na podstawie upowaznienia zawartego w art. 49 ustawy wydane zostało

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia25 marca2}Il t. w sprawie zakresu

programów szkoleń dla opiekuna w złobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz

dziennego opiekuna, które określa zakresy poszczegó|nych rodzajów szkoleń. Na ich podstawie

powinny zostac opracowane programy szkoleń.

Zakresy programów szkoleń za-warte w tym rozporządzeniu mają charakter ramowy,

uwzględniają specyfikę zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych ńobka, klubu

dziecięcego i dziennego opiekuna. Każdy z programów szkoleń opracowany ptzez podmiot

prowadzący powinien byó zgodny zzakłęsęmprogramowym i jednocześnie wypełniony treścią

merytorycZną.

Po dokonaniu analizy i oceny programów szkoleń złożonych przęz Wnioskodawcę

stwierdzam, ze uwzględniają one zakresy programów szkoleń określone w § 1 i 2

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dniaZl marca2}I| r. w sprawie zakresu

programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz

dziennego opiekuna.

Przędłożonę ptzez Wnioskodawcę programy szkoleń zawierają merytoryczne

opracowanie zagadnień wskazanych w ww. rozporządzeniu, informacje o celach kształcenia,

vłykaz literatury oraz środków dydaktyc zny ch.

W zuliązktl z p ovly ższy m na\eży orzec j ak w sentencj i.

pouczenie

Strona niezadowolona z decyzji, na podstawie art. I27 § 3, w związku z art. 129 § 1

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

doręczenia decyzji, do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ponowne

rozpatrzenie sprawy. JeżęIi strona niezadowolona z decyzji nie chce skorzystać z prawa do

zv,lrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Warszawlę 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 złotych.
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Informacje na temat przetwarzanią danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia20l6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwipku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (RODO) znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pod adresem https://wtłtł,gov.pl/web/rodzina/inJormacja-o-przet}uarzaniu-danych-osobowych



Zgodnie z art. I27a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu

do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu

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

publicznej oświadczeniao zrzeczęniu się prawa do wniesienia odwołaniaprzezostatnią ze stron

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Centrum Szkoleniowe Edu-Punkt w Słupsku
ul. Przemysłowa 100
76-200 Słupsk
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Informacje na temat przelł,tarzania danych osobowych zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwuzuliem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95l46lWE (RODO) znajdują się na stronie intemetowej Ministerstwa Rodziny,Pracy
i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych




