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Odpowiadając na Państwa petycję dotyczącą przeznaczenia pustych pomieszczeń 

mieszkalnych w budynku Publicznego Przedszkola w Latowicach na utworzenie klubu dziecięcego  
zapewniającego  opiekę dzieciom  do lat 3 uprzejmie wyjaśniam: 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 409) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie 
wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub 
klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72) powierzchnia każdego pomieszczenia  przeznaczonego   
na zbiorowy pobyt 12 dzieci (pełnosprawnych, powyżej jednego roku życia) powinna wynosić  
co najmniej 33,5 m2. Zgodnie z cytowanymi przepisami oraz wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego w żłobkach i klubach dziecięcych należy przewidzieć także inne pomieszczenia  
i stanowiska zapewniające odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne, tj.: sanitariaty,  
z wydzielonym stanowiskiem do mycia i dezynfekcji nocników, miejsce do przechowywania 
nocników, stanowiska do przewijania dzieci, szatnię, miejsce na odpoczynek dzieci, miejsce do 
wydawania posiłków, miejsce do przechowywania sprzętu środków utrzymania czystości. 
Powierzchnia wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wynosi zaledwie 48,3 m2, z tego 34,8 m2 
stanowiłaby sala główna do przebywania dzieci. Wydzielenie  innych pomieszczeń niezbędnych  
do właściwego funkcjonowania żłobka lub klubu dziecięcego z 13,5 m2 pozostałej powierzchni lokalu 
wydaje się niemożliwe.  
 
Posiadamy wiedzę na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych na tworzenie form opieki 
nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu „Maluch+" utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Należy zaznaczyć, że poza wsparciem  zewnętrznym w ramach Programu 
„Maluch+" gmina musi wyasygnować także własne środki, tymczasem między innymi w związku  
ze zmniejszeniem otrzymywanych środków w szczególności w postaci subwencji oświatowej, przy 
jednoczesnym znaczącym zwiększeniu wydatków na prowadzenie szkół i przedszkoli, Gmina jest 
zmuszona do racjonalizowania wydatków. 
 
Rada Gminy Sieroszewice nie wyraziła zgody na zmniejszenie liczby szkół podstawowych adekwatnie 
do potrzeb demograficznych. Restrukturyzacja sieci szkół w gminie pozwoliłaby między innymi na 
wprowadzenie oczekiwanych przez rodziców zmian w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do                 
lat 3 oraz przedszkolnymi. Zdaję sobie sprawę, że pomoc rodzicom w zapewnieniu opieki                               
i wychowaniu poprzez utworzenie żłobka czy klubu dziecięcego jest potrzebą dzisiejszych czasów. 
Tworząc takie miejsce musimy  pamiętać o zapewnieniu dziecku atmosfery rodzinnej, w której będzie 
się czuło bezpiecznie i beztrosko oraz  o stworzeniu odpowiednich warunków do prawidłowego 
rozwoju.  



Uprzejmie Państwa informuję,  jeżeli w najbliższym czasie w budżecie gminy uda się zabezpieczyć  
środki na stworzenie miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, to  planując powstanie takiej formy 
opieki należy uwzględnić potrzeby wszystkich mieszkańców  naszej gminy w tym zakresie.    
 
W załączeniu przekazuję Państwu poradnik Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych – aspekty higieniczne i zdrowotne. 
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