
                                              Zarządzenie Nr 02/2020
                                Dyrektora Publicznego Żłobka w Liskowie
                                                 z dnia 10.03.2020 r. 
  w sprawie zmian w  Regulaminie  Organizacyjnym Publicznego Żłobka w Liskowie.

 Na podstawie  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 
2019 r., poz. 409 ze zm.), oraz §12 ust.1 Statutu Publicznego Żłobka w Liskowie     stanowią-
cy załącznik do uchwały Nr VIII/100/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2019r. 

                                                        §1
                                                  
W  Zarządzeniu Nr 01/2019 Dyrektora Publicznego Żłobka w Liskowie 
  z dnia 01.10.2019 r.   wprowadzam zmiany:

1) W rozdziale 6 „ Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka”
zmienia się treść pkt 3 i zastępuje zapisem:

W przypadku  nieobecności  dziecka  w żłobku,  opłata  za  pobyt  nie  podlega zwrotowi,  bez
względu na liczbę dni nieobecności, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w   §10 ust.1 pkt 5.

2) W rozdziale 6 „ Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka” zmienia się treść
pkt 6 i zastępuje zapisem:

Opłaty, o których mowa w ust 1, wnosi się z góry do 10 dnia danego miesiąca.

3) W rozdziale 6 „ Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka” zmienia się treść
pkt 7 i zastępuje zapisem:

 Dzienna opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za
każdy dzień nieobecności dziecka począwszy od dnia, w którym do godz.7.00 ,  skutecznie
zgłoszono nieobecność  dziecka ( poprzez sms).
W takim przypadku opłata za wyżywienie dziecka należna za kolejny miesiąc ulega pomniej-
szeniu o sumę opłat za wyżywienie odpowiadającej liczbie dni nieobecności dziecka w miesią-
cu poprzednim
.
4) W rozdziale 12 „ Nadzór i kontrola” dodaje się punkt 3 ;
„ W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki teren żłobka został objęty
stałym nadzorem kamer.”
 
                                                         §2

   Zarządzenie podaje się do wiadomości.

                                                          §3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                          
                                                                                             Dyrektor

                                                                 Publicznego Żłobka w Liskowie
                                                                   -//- Patrycja Kempska -//-



                                                                                              


