ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Pani/Pan ……………………. – starszy opiekun, opiekun, młodszy opiekun* w Żłobku nr …… w
Zespole Żłobków m. st. Warszawy.
Do podstawowych obowiązków starszego opiekuna, opiekuna, młodszego opiekuna* należy:
1. Zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej oraz bezpiecznych i higienicznych
warunków w czasie zabawy, snu i wypoczynku tj. przebywania dzieci w żłobku.
2. Właściwa realizacja opieki, zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz zapewnienie
optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego i społecznego dzieci.
3. Znajomość zasad i metod pracy na zajmowanym stanowisku.
4. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
5. Kształtowanie właściwej atmosfery w pracy oraz przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
7. Budowanie pozytywnego wizerunku Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, realizacja misji i wizji
Zespołu oraz standardów opieki w żłobku, a także zgłaszanie wniosków w tym zakresie.
8. Rzetelne, efektywne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.
9. Wykonywanie innych poleceń przełożonego koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania żłobka
oraz realizacji zadań statutowych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
Ponadto, do obowiązków starszego opiekuna, opiekuna, młodszego opiekuna* należy w
szczególności:
I.

W zakresie zadań z zakresu działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

1. Wizualna ocena stanu zdrowia i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do
żłobka.
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie
zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
4. Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i
usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.
5. Tworzenie i realizacja rocznych programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne
metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka i
poszanowania Jego praw i godności.
6. Zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-edukacyjnej.
7. Tworzenie i realizacja programu adaptacji.
8. Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci i wychodzenie z Nimi na spacery.
9. Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek
niebezpiecznych lub uszkodzonych.
10. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
11. Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: werandowanie, spacer, zabawy w
ogrodzie.
12. Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty,
aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
13. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych,
usamodzielnianie dzieci podczas w/w czynności.
14. Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
15. W przypadku konieczności, przygotowywanie dzieciom mieszanek mlecznych i bezmlecznych
zgodnie z zalecaną dietą.
* niepotrzebne skreślić

16. Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie
się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka pracami
wykonanymi przez dzieci.
17. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w żłobku poprzez
pielęgnację dziecka i utrzymywanie Jego otoczenia w czystości.
18. Powiadamianie starszej pielęgniarki o zauważonych objawach chorobowych u dzieci, jak również o
innych niepokojących symptomach.
19. Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach.
20. Współudział w realizacji programu promującego zdrowie i prawidłowe odżywianie.
21. Ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc
psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną.
22. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej,
wychowawczej i edukacyjnej w szczególności poprzez:
- przekazywanie informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,
- stwarzanie możliwości uczestniczenia rodziców w zajęciach z dziećmi prowadzonych w żłobku, w
tym adaptacyjnych i otwartych.
II. W zakresie zapewnienia zasad bezpieczeństwa i bezpiecznych warunków sanitarno –
epidemiologicznych
1. Stała opieka nad dziećmi; możliwość odejścia po zdaniu grupy innej koleżance (koledze)
zapewniającej właściwą opiekę.
2. Stałe kontrolowanie stanu technicznego sprzętu ogrodowego i terenu podczas prowadzenia zajęć z
dziećmi na terenie ogrodu.
3. W razie nieszczęśliwego wypadku natychmiastowe udzielenie pomocy dziecku oraz zgłoszenie
zdarzenia do starszej pielęgniarki i kierownika. O ile kierownik nie zdecyduje inaczej, opiekun przy
którym wydarzył się wypadek ma obowiązek pozostać w pracy do czasu przybycia rodziców lub
opiekuna.
4. Przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych.
5. Przestrzeganie zasad GMP/GHP oraz HACCP.
6. Dbałość o odpowiednie wyposażenie pomieszczeń oraz ogrodu w sprzęt i pomoce niezbędne
do prawidłowej realizacji zadań.

Oświadczam, iż zapoznałam/-łem się
z powyższym zakresem obowiązków
oraz wyrażam zgodę na jego przyjęcie i realizację

.....................................................
data i podpis Pracownika

* niepotrzebne skreślić

...........................................................
podpis Dyrektora Zespołu Żłobków
m. st. Warszawy

…………………………………
podpis Kierownika Żłobka

