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Wprowadzona zmiana dotyczy aktualizacji zapisów w Załączniku nr 9 Wzór karty 

weryfikacji poprawności wniosku w ramach  RPO WM  

Poprzedni zapis Aktualny zapis 

Wzór dokumentu z Regulaminu konkursu z  

26.07.2016 r.  

Zaktualizowany wzór dokumentu. 

Wprowadzona zmiana dotyczy zapisu w „Słowniku pojęć”  

Poprzedni zapis Aktualny zapis 

 Dzienny opiekun – jest to osoba fizyczna 

zatrudniana przez gminę na podstawie 

umowy o świadczenie usług, do której 

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad 

dziećmi  w wieku od ukończenia 20 

tygodnia życia. Do zadań dziennego 

opiekuna należy w szczególności: 

zapewnienie dziecku opieki w warunkach 

bytowych zbliżonych do warunków 

domowych,  zagwarantowanie dziecku 

właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz 

edukacyjnej, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka,  

Dzienny opiekun – jest to osoba fizyczna 

zatrudniana przez gminę, osoby prawne,  

jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej  na podstawie umowy 

o pracę albo umowy o świadczenie usług, 

do której zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę 

nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 

tygodnia życia. Do zadań dziennego 

opiekuna należy w szczególności: 

zapewnienie dziecku opieki w warunkach 

bytowych zbliżonych do warunków 

domowych,  zagwarantowanie dziecku 
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prowadzenie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych, 

uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do 

wieku dziecka. Dzienny opiekun sprawuje 

opiekę nad maksymalnie pięciorgiem 

dzieci, a w przypadku gdy w grupie 

znajduje się dziecko, które nie ukończyło 

pierwszego roku życia, jest 

niepełnosprawne lub wymaga szczególnej 

opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad 

dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł 

prawny. Gmina może udostępnić lub 

wyposażyć lokal w celu sprawowania 

opieki przez dziennego opiekuna. 

 

właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz 

edukacyjnej, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka,  

prowadzenie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i edukacyjnych, 

uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do 

wieku dziecka. Dzienny opiekun sprawuje 

opiekę nad maksymalnie pięciorgiem 

dzieci, a w przypadku gdy w grupie 

znajduje się dziecko, które nie ukończyło 

pierwszego roku życia, jest 

niepełnosprawne lub wymaga szczególnej 

opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad 

dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł 

prawny. Gmina może udostępnić lub 

wyposażyć lokal w celu sprawowania 

opieki przez dziennego opiekuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


