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Pani
Katarzyna Yüce
EDUKA CENTER
ul. Michałowicka 28
41-100 Siemianowice Śląskie
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 stycznia 2019 r., dotyczące ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), uprzejmie
wyjaśniam.
Art. 16 ww. ustawy określa kwalifikacje, które powinna posiadać osobą wykonująca
pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. W powyższym artykule w ust. 1 wykazane
są kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy jako opiekun dziecięcy. W ust. 2 stwierdzono, iż
opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która posiada wykształcenie
wyższe na dowolnym kierunku obejmującym zagadnienia związane z opieką nad małym
dzieckiem, średnie lub średnie branżowe lub co najmniej roczne doświadczenie w pracy
z dziećmi w wieku do lat 3. Przez doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, o którym
mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. a) ww. ustawy należy rozumieć pracę z dziećmi w ramach
stosunku pracy lub na innej podstawie (np. wolontariat lub umowa zlecenie).
W przypadku posiadania wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, osoba chcąca
pracować jako opiekun, jest zobowiązana do odbycia 80-godzinnego szkolenia celem
uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy i umiejętności. W przypadku wykształcenia średniego lub
średniego branżowego, konieczne jest ukończenie 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna
w żłobku lub klubie dziecięcym.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Jednocześnie informuję, iż osoba chcąca pracować jako opiekun w żłobku lub klubie
dziecięcym powinna odbyć nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia szkolenie
z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Powyższe szkolenie, zgodnie z art. 18a, osoba
zatrudniona jako opiekun oraz wolontariusz powinna powtarzać co 2 lata.
z up. dyr.
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