
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 4/1/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 4 stycznia 2019 r.

w  sprawie  ustanowienia  Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Lublin
ds.  opracowania  strategii  i  standardów  opieki  nad  dziećmi  w  lubelskich
żłobkach publicznych

Na  podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 18 pkt 1 i § 22
ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do
zarządzenia  nr 32/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  21  grudnia  2018  r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin   zarządzam,
co następuje:

§ 1

Z dniem 5 stycznia 2019 r. ustanawiam Panią Barbarę Puszka Pełnomocnikiem
Prezydenta Miasta Lublin ds. opracowania strategii i standardów opieki nad dziećmi
w lubelskich żłobkach publicznych, zwanym dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) analiza  potrzeb  i  możliwości  działań  samorządu  miasta  Lublin  dotyczących
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

2) opracowanie  strategii  i  standardów  opieki  nad  dzieckiem  w  wieku  do  lat
3 w lubelskich żłobkach publicznych;

3) opracowanie  metodyki  pracy  z  dzieckiem  w  wieku  do  lat  3  oraz  tworzenie
i realizacja  planów  dydaktyczno-wychowawczych  w  lubelskich  żłobkach
publicznych;

4) opracowanie  programu  doskonalenia  kompetencji  zawodowych  opiekuna
w lubelskich żłobkach publicznych;

5) planowanie  i  organizowanie  szkoleń  w  celu  podnoszenia  kwalifikacji
zawodowych pracowników merytorycznych lubelskich żłobków publicznych;

6) współpraca  z  placówkami  naukowymi,  uczelniami  wyższymi,  poradniami
specjalistycznymi  oraz  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie  działań
metodycznych;

7) tworzenie dobrych warunków dla rozwoju dzieci w żłobkach publicznych, w tym
tworzenie  warunków  dla  wyrównywania  szans  rozwojowych  dzieci
z różnorodnymi  dysfunkcjami,  z  rodzin  wielodzietnych,  rodzin  niewydolnych
wychowawczo;
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8) promowanie i wspieranie działań dotyczących rozwoju placówek sprawujących
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym propagowanie informacji o ofercie
usług;

9) współpraca  z  komórkami  organizacyjnymi  i  stanowiskami  pracy  w  Urzędzie
Miasta  Lublin  oraz  jednostkami  organizacyjnymi  miasta  Lublin  w  zakresie
opracowania  strategii  i standardów  opieki  nad  dzieckiem  w  wieku  do  lat  3
w lubelskich żłobkach publicznych.

§ 3

Pełnomocnik  w  realizacji  swych  zadań  podlega  bezpośrednio  Prezydentowi
Miasta Lublin.

§ 4

Obsługę kancelaryjną  Pełnomocnika zapewnia  Wydział  Inicjatyw i  Programów
Społecznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

               (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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