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1. Wstęp 

 

Instytucjonalna opieka nad dzieckiem do lat 3 powinna realizować nie tylko funkcje opiekuńcze, 

lecz także wychowawcze i edukacyjne. Niniejsze opracowanie przywołuje dwa typy dokumentów. 

Pierwsze to akty prawne wyznaczające wymagania minimalne dla podmiotów świadczących usługi 

opieki nad dzieckiem do lat 3, które są obowiązkowe dla każdego Wnioskodawcy.  

 

Drugie to standardy dla każdej z instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3, opracowane przez 

Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, które odnosząc się do zawartych w aktach prawnych 

wymagań minimalnych, proponują warunki optymalne z punktu widzenia potrzeb rozwojowych dziecka. 

Standardy zawarte w publikacjach Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego stanowią dobre 

praktyki, które w zakresie odnoszącym się do realizacji funkcji edukacyjnej instytucji opieki nad 

dzieckiem do lat 3 uznajemy za szczególnie istotne. 

Stosowanie standardów opracowanych przez Fundację Rozwoju Dzieci  im. J. A. Komeńskiego nie jest 

obowiązkowe dla Wnioskodawcy, jednakże Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rekomenduje 

stosowanie ww. standardów. 

 

Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 do zadań żłobka, klubu dziecięcego 

i dziennego opiekuna należy m. in. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 

uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. W ustawie 

wskazany jest obowiązek zapewniania zajęć edukacyjnych, bardziej szczegółowe propozycje w tym 

zakresie zawierają Standardy jakości, opracowane przez Fundację Rozwoju Dzieci, które zostały wprost 

przywołane w części Standard usług w zakresie realizacji projektów mających na celu upowszechnienie 

opieki nad dziećmi do lat 3. Zastosowanie standardu optymalnego w zakresie zajęć edukacyjnych 

powinno zapewnić wysoką jakość usług, a poprzez to sprzyjać utrzymaniu trwałości rezultatów 

dofinansowanych projektów. 

2. Standard usług w zakresie realizacji projektów mających na celu upowszechnianie opieki 

nad dziećmi do lat 3 

 

Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach  

i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), rozporządzeniu 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 2014 r. poz. 925) oraz rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna 

w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368). 
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Na stronie http://www.zlobki.mpips.gov.pl/akty-prawne/ znaleźć można dokumenty – akty prawne 

dotyczące zakładania i prowadzenia form opieki nad dziećmi do lat 3.  

Akty prawne wyznaczające wymagania minimalne dla podmiotów świadczących usługi opieki nad 

dzieckiem do lat 3, które są obowiązkowe dla Wnioskodawcy: 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157); 

 Rozporządzenie 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 2014 r. poz. 925); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu 

programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego 

opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia  

2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań  z zakresu opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 173, poz. 1035) ; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów 

dziecięcych (Dz.U. z 2014 r. poz.193). 

 

W ramach konkursu przewiduje się realizację takich form opieki jak żłobek, klub dziecięcy oraz dzienny 

opiekun. W ramach konkursu nie przewiduje się wsparcia projektów polegających na dofinansowaniu 

niani.  

 

Poniżej przedstawiamy opis form opieki nad dziećmi do lat 3 dotyczący żłobka, klubu dziecięcego oraz 

dziennego opiekuna. 

 

Żłobek - jedna z form opieki nad dziećmi do lat 3, która zapewnia dzieciom opiekę  

w warunkach bytowych jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, gwarantuje dziecku 

właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną.  

W żłobku mogą przebywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia  

3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc 

przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do 

ukończenia 4 roku życia. Należy pamiętać o tym, że warunki przyjmowania dzieci do żłobka określa 

statut żłobka. Jeżeli statut pozwala na przyjmowanie dzieci starszych (do 4 roku życia) i są wolne 

miejsca, a rodzice takiego dziecka chcą, aby uczęszczało do żłobka, muszą złożyć dyrektorowi żłobka 

http://www.zlobki.mpips.gov.pl/akty-prawne/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001457
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001457
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000925
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000925
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000925
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/d2011069036801_2.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/d2011069036801_2.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/d2011069036801_2.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/rozp_sprawozdania_zlobki.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/rozp_sprawozdania_zlobki.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/rozp_sprawozdania_zlobki.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/w.halka.bogdanska/m_2014/druki_elektroniczne.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/w.halka.bogdanska/m_2014/druki_elektroniczne.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/w.halka.bogdanska/m_2014/druki_elektroniczne.pdf
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oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających objęcie dziecka wychowaniem 

przedszkolnym. 

W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony, jeżeli 

zachodzi ważna i uzasadniona konieczność. 

W żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy 

w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, 

które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci.  Ponadto w żłobku, do którego 

uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną. 

Szczegółowe wymagania odnośnie  żłobków reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3.  

 

Klub dziecięcy - jedna z form opieki nad dziećmi do lat 3, która zapewnia dzieciom opiekę w warunkach 

bytowych jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, gwarantuje dziecku właściwą opiekę 

pielęgnacyjną oraz edukacyjną.  

W klubie dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku 

życia. Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, 

możliwe jest korzystanie z klubu dziecięcego przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 

4 roku życia. Aby do klubu dziecięcego mogło uczęszczać dziecko starsze niż 3 lata, rodzice dziecka 

muszą złożyć osobie kierującej pracą klubu dziecięcego oświadczenie  

o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

W klubie dziecięcym dziecko może przebywać do 5 godzin dziennie, czas ten nie może być wydłużony 

na wniosek rodziców. 

W klubie dziecięcym jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie  

8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające 

szczególnej opieki maksymalnie nad 5 dzieci. 

Szczegółowe wymagania odnośnie klubów dziecięcych reguluje Ustawa z dnia  

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Dzienny opiekun - osoba fizyczna zatrudniana przez gminy, osoby prawne  

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy  

o pracę albo umowy o świadczenie usług, sprawująca opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada 

tytuł prawny, spełniającym warunki zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi (podmiot zatrudniający 

dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego 

opiekuna). 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 

3 roku życia. Wyjątkowo, w przypadku gdy niemożliwe bądź utrudnione jest objęcie dziecka 

wychowaniem przedszkolnym, opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna można objąć także 

dziecko powyżej 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. 
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Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 5 dzieci, a w przypadku gdy w grupie 

znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga 

szczególnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci. 

Szczegółowe wymagania odnośnie dziennego opiekuna reguluje Ustawa z dnia  

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2011r.  w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub 

klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rekomenduje zastosowanie standardów jakości opieki i wspierania 

opracowanych przez Fundację Rozwoju Dzieci  im. J. A. Komeńskiego (Warszawa, 2012) stanowiących 

dobre praktyki  w zakresie odnoszącym się do realizacji funkcji edukacyjnej instytucji opieki nad 

dzieckiem do lat 3. Wnioskodawca może zaproponować inny standard jakości opieki lub opisać inne 

sposoby, które zapewnią realizację funkcji edukacyjnej. 

 

Poniżej zamieszczamy standardy opracowane przez Fundację dotyczące realizacji funkcji edukacyjnej 

w żłobku, klubie dziecięcym oraz przez dziennego opiekuna. 
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Standard dotyczący żłobka i klubu dziecięcego 
Głównym zadaniem opiekunów jest stworzenie środowiska edukacyjnego, odpowiadającego bieżącym 
potrzebom dzieci. 

Aranżacja przestrzeni i wyposażenie uwzględniają potrzeby rozwojowe dzieci  
w różnym wieku, stymulują potrzebę eksperymentowania i ciekawość, umożliwiają różne formy interakcji 
między dziećmi. 

Sfery aktywności 

 sala zabaw jest podzielona na 4-5 sfer aktywności dostosowanych do 
wieku  i potrzeb rozwojowych dzieci,  

 sfery aktywności są modyfikowane, uzupełniane lub zmieniane w 
miarę potrzeb dzieci 

 podział sfer aktywności powinien być czytelny i zrozumiały dla dzieci - 
za pomocą mobilnych elementów, parawanów, 

 wśród sfer zabaw znajduje się sfera swobodnej aktywności ruchowej, 
 proponowane sfery aktywności: konstrukcyjno – manipulacyjna 

(klocki), do zabaw sensorycznych, twórcza (plastelina, kredki, farby), 
miejsce zabaw tematycznych (dom, kuchnia, sklep itp.), miejsce 
czytelnicze (książki). 

Materiały i wyposażenie 

Kąciki tematyczne wyposażone są w prawdziwe przedmioty 
(umożliwiające bezpieczną zabawę), np. ubrania, puste opakowania, 
garnki itp. 

Dzieci mają dostęp do materiałów stymulujących zmysły:  

 dotyk (np. „koszyk skarbów” z różnymi naturalnymi materiałami o 
różnych fakturach), 

 wzrok (np. różne kolory materiałów, naturalne światło tworzące 
cienie), 

 słuch (instrumenty i przedmioty wydające dźwięki – uwaga na głośne 
pozytywki i muzykę), 

Dzieci mają dostęp do materiałów umożliwiających manipulację: wkładanie, wyjmowanie, odkręcanie, 
chwytanie itp. (np. klocki, puste pojemniki po różnych produktach).  

W sali powinno znajdować się lustro tak, żeby dzieci mogły oglądać całą sylwetkę. 

Materiały edukacyjne są różnorodne i dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, zgodnie z 
poniższą listą: 

7-9 miesiąc życia 
 

 miejsca do swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się (maty o 
różnych fakturach, kocyki, meble do podtrzymywania), 

 bujaki, huśtawki, koniki na biegunach, 

 łatwe do pokonywania przeszkody (poduchy, pudełka, duże pluszaki), 

 kotary, zasłonki, parawany, 

 zabawki dźwiękowe/ świetlne z dużymi przyciskami, 

 pojemniki z łatwą do uchwycenia i wyciągnięcia zawartością, 

 rury, tuby do wrzucania przedmiotów, 

 zabawki na sznurku, 

 miękkie, dające się zgnieść, szeleszczące przedmioty, 

 zabawki wymagające używania dwóch rąk, 

 zabawki i przedmioty domowego użytku wydające dźwięk, np. klucze, 

 produkty spożywcze do chwytania, np. ugotowany groszek, 
marchewka, 
 

10-12 miesiąc życia 
 

 antypoślizgowe powierzchnie, po których dziecko może chodzić, 

 pochyłe platformy, 

 zabawki do popychania (wózki, taczki, zwierzątka na kiju), 

 kartonowe i materiałowe tunele, 

 pudełka z pokrywkami, 

 przedmioty codziennego użytku wydające dźwięki (garnki, patelnie, 
kubki), 

 proste instrumenty muzyczne, 

 produkty spożywcze o różnej konsystencji (makaron, galaretka, 
kisiel), 

 materiały o różnych fakturach (aksamit, koronka, futerko), 
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13-18 miesiąc życia 
 

 piłki w różnych rozmiarach i o różnych fakturach, 

 miękkie schody do wspinania się, 

 poduszki, worki wypełnione kaszą, ziarenkami, 

 pochyłe platformy,  

 zestawy miseczek, kubeczków, pudełek różniących się znacznie 
rozmiarem, 

 drewniane płytki z prostymi kształtami do wkładania, 

 duże klocki, 

 proste piankowe puzzle, 

 grube kredki, 

 duże kartki papieru, 

 kreda, 

 tacki z kaszą manną, 

 duże drewniane korale, 

 stoły sensoryczne wraz z akcesoriami (lejki, gąbki, łopatki, 
buteleczki), 

 książeczki, 

 pacynki i palcynki, 

 lalki, misie i akcesoria dla nich, 
 

19-24 miesiąc życia 
 

 duże zabawki, na których można jeździć, 

 duże plażowe piłki, 

 małe trampoliny, 

 proste tory przeszkód, 

 kubeczki i puszki z różnorodną zawartością, 

 drobne przedmioty do segregowania, 

 masy plastyczne (solna, plastelina, ciastolina), 

 kredki, 

 klocki, 

 2 – 3 elementowe układanki, 

 zabawki wymagające segregowania (muszelki, kamyki, płatki 
śniadaniowe), 

 proste „memo”, 

 rzeczy do przebierania się, 

 książki, 
 

2 -3 r. ż. 
 

 duże poduchy wypełnione grochem lub granulatem, 

 zjeżdżalnie i pochylnie, 

 niskie drabinki, 

 materace, 

 chusty w różnych rozmiarach i kolorach, 

 kręgle, 

 piłki o różnej wielkości, ciężarze, fakturze, 

 bramki, 

 trampolina, 

 hamak, 

 różne przyrządy gimnastyczne, 

 sznurki, korale i drewniane klocki do nawlekania, 

 bezpieczne nożyczki, 

 krążki różniące się wielkością, kolorem i kształtem, 

 różne masy plastyczne, 

 gazety, papiery do darcia, 

 kredki, pisaki, kreda, 

 różnorodne farby, także do rączek, 

 nawlekacze i karty do sznurowania, 

 przybijanki,  

 proste puzzle, 

 instrumenty muzyczne, 

 proste narzędzia, 

 przedmioty stanowiące tematyczne pary oraz ich obrazki, 

 kubki plastikowe w różnych rozmiarach i kolorach, 

 gry typu lotto, domino, memo (w tym dźwiękowe i sensoryczne), 

 produkty o różnych charakterystycznych zapachach, 
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 przedmioty o wyrazistych kształtach do rozpoznawania dotykiem, 

 sylwetki ludzkie do składania 

Wyposażenie (materiały do zabaw) powinno być odnawiane i zmieniane regularnie - co najmniej raz na 
tydzień, poprzez dodawanie nowych elementów do istniejących sfer lub tworzenie nowych. 
 

Dostępność 

Wszystkie materiały i zabawki powinny być bezpośrednio dostępne dla 
dzieci (umieszczone na niskich półkach, szafki oznaczone zdjęciami lub 
schematycznymi rysunkami wskazującymi na zawartość). Prace dzieci, 
zdjęcia i materiały edukacyjne są powieszone na wysokości wzroku 
dzieci. 

Zabawa jest podstawową aktywnością małych dzieci. Każde dziecko ma 
mieć dużo czasu na angażowanie się w wolne, dostępne i odpowiednie 
rozwojowo oraz rozwinięte aktywności, pozwalające na odkrywanie, 
kreatywność i nadawanie znaczeń, zarówno samodzielnie, z innymi 
dziećmi, jak i z udziałem wspierających dorosłych. 
 

Dzieci mają zapewnione 
warunki do różnorodnych 

zabaw 
 

 główną formą aktywności dzieci jest zabawa swobodna - rolą 
dorosłych jest uważne towarzyszenie dzieciom, zapewnienie 
bezpieczeństwa i dostarczanie materiałów do zabawy,  

 podczas zabawy dziecko decyduje czym, w jaki sposób i jak długo 
będzie się bawić,  

 podczas zabaw i eksploracji wyposażenie i materiały są swobodnie 
dostępne dla dziecka, 

 dziecko ma możliwości zabawy/odkrywania z innymi dziećmi, z 
uczestniczącymi i wspierającymi dorosłymi we właściwy sposób, 

 dzieci bawią się codziennie, zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
wolnym powietrzu,  

 dzieci mają zapewnione miejsce do swobodnego poruszania się 
(czołgania, czworakowania, biegania, wspinania, kręcenia w kółko). 

 

Planowanie pracy opiera się na 
wiedzy o prawidłowościach 

rozwoju małych dzieci i 
znajomości zmieniających się 

potrzeb rozwojowych 
konkretnych dzieci 

 

Plan dnia 
 dzieci znają plan dnia i mogą spodziewać się, że będzie on 

przestrzegany (opiekun przypomina dzieciom o następnym punkcie 
w planie dnia lub w inny sposób sprawia, że dzieci spodziewają się 
zmiany), 

 plan dnia jest stały codziennie i przewidywalny dla dzieci, 
 dzieci wiedzą z wyprzedzeniem, że zabawa się skończy i będzie 

np. czas sprzątania, 
 w planie dnia zawsze jest wyjście na świeże powietrze, 
 w planie dnia zawsze są zabawy muzyczno- ruchowe lub ruchowe. 

 

Planowanie zajęć przez 
opiekunów 

 

 planowanie zajęć polega głównie na organizowaniu i zmienianiu 
środowiska edukacyjnego, czyli: 

 organizacja sfer edukacji, 
 dokładanie nowych materiałów, zabawek, przedmiotów,  
 modyfikowanie sfer edukacji, zgodnie ze zmieniającymi się 

zainteresowaniami dzieci, 
 zajęcia planowane i organizowane przez dorosłych są ofertą dla 

dzieci, a nie obowiązkiem dla nich, 
 zajęcia dla całej grupy planowane przez opiekunów mają charakter 

integrujący dzieci (np. zabawy muzyczno ruchowe),  
 zajęcia o charakterze edukacyjnym (przekazywanie wiedzy) są 

planowane w minimalnym wymiarze czasowym i skierowane do 
małej grupki dzieci  
i wynikają wprost z zainteresowań i doświadczeń tych dzieci, 

 zajęcia edukacyjne, planowane przez dorosłych bazują na 
bezpośrednim doświadczaniu i zabawie dzieci, nie korzysta się ze 
źródeł wtórnych (plansz, kolorowanek ani kart do wypełniania), 

 zajęcia przy stolikach są organizowane tylko dla chętnych, 
najstarszych dzieci  
i powinny w jak największym stopniu wspierać swobodną twórczość 
dzieci, 

 nie stosuje się planów miesięcznych jako nieprzystających do 
zmieniających się potrzeb i zainteresowań małych dzieci, 

 jeżeli realizowane są zajęcia dodatkowe (np. języki obce), są one 
dostępne dla wszystkich zapisanych dzieci. 
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Dokumentowanie pracy z 
dziećmi służy lepszemu 

rozumieniu rozwoju dzieci 
przez opiekunów i rodziców 

 

 opiekunowie prowadzą stałą obserwację aktywności dzieci, którą 
regularnie spisują, 

 obserwacje i notatki są znane rodzicom i przez nich uzupełniane 
(np. książka rozwoju dziecka, którą rodzice zabierają do domu i 
wpisują swoje komentarze), 

 stosowana jest dokumentacja fotograficzna – dzieci fotografowane 
są w trakcie zabaw i codziennych aktywności,  

 fotografie są drukowane (w miarę możliwości) i wieszane w sali, 
tak, żeby dzieci mogły je oglądać i komentować, 

 proces rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci jest 
dokumentowany (fotografie, notatki) i znany rodzicom (przesyłanie 
maili, notatki na tablicy ogłoszeń). 

 

 

 

Standard dotyczący dziennego opiekuna  
Głównym zadaniem opiekunów jest stworzenie środowiska edukacyjnego, odpowiadającego bieżącym 
potrzebom dzieci. 

Aranżacja przestrzeni i wyposażenie uwzględniają potrzeby rozwojowe dzieci  
w różnym wieku, stymulują potrzebę eksperymentowania i ciekawość, umożliwiają różne formy interakcji 
między dziećmi. 

Sfery aktywności 

 w pomieszczeniu przeznaczonym do zabaw znajdują się 3-4 sfery 
aktywności dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci, 

 sfery aktywności są modyfikowane, uzupełniane lub zmieniane w 
miarę potrzeb dzieci, 

 podział sfer aktywności powinien być czytelny i zrozumiały dla dzieci 
- za pomocą mobilnych elementów, parawanów, 

 sfery aktywności: konstrukcyjno – manipulacyjna (klocki), do zabaw 
sensorycznych, twórcza (plastelina, kredki, farby), miejsce zabaw 
tematycznych (dom, kuchnia, sklep itp.), miejsce czytelnicze 
(książki). 

Materiały i wyposażenie 

 kąciki tematyczne wyposażone są w prawdziwe przedmioty 
(umożliwiające bezpieczną zabawę), np. ubrania, puste opakowania, 
garnki itp., 

 dzieci mają dostęp do materiałów stymulujących zmysły:  
 dotyk (np. „koszyk skarbów” z różnymi naturalnymi 

materiałami  
o różnych fakturach), 

 wzrok (np. różne kolory materiałów, naturalne światło 
tworzące cienie), 

 słuch (instrumenty i przedmioty wydające dźwięki – uwaga 
na głośne pozytywki  
i muzykę), 

 dzieci mają dostęp do materiałów umożliwiających manipulację: 
wkładanie, wyjmowanie, odkręcanie, chwytanie itp. (np. klocki, puste 
pojemniki po różnych produktach),  

 w sali powinno znajdować się lustro tak, żeby dzieci mogły oglądać 
całą sylwetkę, 

 materiały edukacyjne są różnorodne i dostosowane do potrzeb 
rozwojowych dzieci, zgodnie z listą przedstawioną w opisie 
standardu usług dotyczących żłobka.  

 

Dostępność 

 materiały i zabawki są dostępne dla dzieci i dzieci wiedzą, gdzie się 
znajdują, 

 prace dzieci, zdjęcia i materiały edukacyjne są powieszone na 
wysokości wzroku dzieci. 

  

Zabawa jest podstawową aktywnością małych dzieci. Każde dziecko ma 
mieć dużo czasu na angażowanie się w wolne, dostępne i odpowiednie 
rozwojowo oraz rozwinięte aktywności, pozwalające na odkrywanie, 
kreatywność i nadawanie znaczeń, zarówno samodzielnie, z innymi 
dziećmi, jak i z udziałem wspierających dorosłych. 
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Dzieci mają zapewnione warunki 
do różnorodnych zabaw: 

 

 główną formą aktywności dzieci jest zabawa swobodna - rolą 
dorosłych jest uważne towarzyszenie dzieciom, regulowanie spraw 
bezpieczeństwa i dostarczanie materiałów do zabawy,  

 podczas zabawy dziecko decyduje czym, w jaki sposób i jak długo 
będzie się bawić,  

 podczas zabaw i eksploracji wyposażenie i materiały są swobodnie 
dostępne dla dziecka, 

 dziecko ma możliwości zabawy/odkrywania z innymi dziećmi, z 
uczestniczącym i wspierającym dorosłym we właściwy sposób, 

 dzieci bawią się codziennie, zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
wolnym powietrzu,  

 dzieci mają zapewnione miejsce do swobodnego poruszania się 
(czołgania, czworakowania, biegania, wspinania, kręcenia w kółko). 

 

Planowanie pracy opiera się na 
wiedzy o prawidłowościach 

rozwoju małych dzieci i 
znajomości zmieniających się 

potrzeb rozwojowych 
konkretnych dzieci. 

 

Plan dnia 
 dzieci znają plan dnia i mogą spodziewać się, że będzie on 

przestrzegany (opiekun przypomina dzieciom o następnym punkcie 
w planie dnia lub  
w inny sposób sprawia, że dzieci spodziewają się zmiany), 

 plan dnia jest stały codziennie i przewidywalny dla dzieci, 
 dzieci wiedzą z wyprzedzeniem, że zabawa się skończy i będzie 

np. czas sprzątania, 
 w planie dnia zawsze jest wyjście na świeże powietrze, 
 w planie dnia zawsze są zabawy muzyczno- ruchowe lub ruchowe. 

 

Planowanie zajęć przez 
opiekunów. 

 

 planowanie zajęć polega głównie na organizowaniu i zmienianiu 
środowiska edukacyjnego, czyli: 

 organizacja sfer edukacji, 

 dokładanie nowych materiałów, zabawek, przedmiotów,  

 modyfikowanie sfer edukacji, zgodnie ze zmieniającymi 
się zainteresowaniami dzieci, 

 zajęcia planowane i organizowane przez dorosłych są ofertą dla 
dzieci, a nie obowiązkiem dla nich, 

 zajęcia dla całej grupy planowane przez opiekunów mają charakter 
integrujący dzieci (np. zabawy muzyczno ruchowe),  

 zajęcia edukacyjne, planowane przez dorosłych bazują na 
bezpośrednim doświadczaniu i zabawie dzieci, nie korzysta się ze 
źródeł wtórnych (plansz, kolorowanek ani kart do wypełniania), 

 zajęcia przy stoliku są organizowane tylko dla chętnych, najstarszych 
dzieci i powinny w jak największym stopniu wspierać swobodną 
twórczość dzieci, 

 

Dokumentowanie pracy z 
dziećmi służy lepszemu 

rozumieniu rozwoju dzieci przez 
opiekunów i rodziców. 

 

 opiekun prowadzi stałą obserwację aktywności dzieci, którą 
regularnie spisuje, 

 obserwacje i notatki są znane rodzicom i przez nich uzupełniane (np. 
książka rozwoju dziecka, którą rodzice zabierają do domu i wpisują 
swoje komentarze), 

 stosowana jest dokumentacja fotograficzna – dzieci fotografowane 
są  
w trakcie zabaw i codziennych aktywności,  

 fotografie są drukowane (w miarę możliwości) i wieszane w sali, tak, 
żeby dzieci mogły je oglądać i komentować, 

 proces rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci jest 
dokumentowany (fotografie, notatki) i znany rodzicom (przesyłanie 
maili, notatki na tablicy ogłoszeń). 
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UWAGA! 

Sposób realizacji usługi opieki nad dziećmi do lat 3 należy opisać w polu D.1.4 Zadania realizowane 
w projekcie Wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca powinien również wskazać, czy 
będzie realizował działania zgodnie z wyżej rekomendowanymi standardami, wskazać inny 
standard lub opisać sposób realizacji usługi w zakresie funkcji edukacyjnej instytucji opieki nad 
dzieckiem do lat 3. 

3. Zalecenia w zakresie realizacji projektów mających na celu upowszechnianie opieki nad 

dziećmi do lat 3 

 

Zaleca się wykorzystanie dobrych praktyk zawartych w przywoływanych Standardach jakości opieki i 

wspierania rozwoju dzieci do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun), opracowanych przez 

Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, w szczególności tych odnoszących się do jakości zajęć 

edukacyjnych, równocześnie zwracając uwagę, iż katalog działań kwalifikowanych w ramach projektu 

został zawarty w Regulaminie konkursu, w rozdziale 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Standard jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 – żłobek, 

2. Standard jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 – klub dziecięcy, 

3. Standard jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 – dzienny opiekun. 


