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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urz¹d Statystyczny

ZD - 6
Numer identyfikacyjny - REGON

Sprawozdanie ¿³obka

w ...........................................
Przekazaæ/wys³aæ do dnia
15 stycznia 2008 r.

za rok 2007

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ
statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.)

Dzia³ 1. Dane ogólne
1
¿³obek
2
oddzia³ ¿³obkowy przy przedszkolu
1
publiczny (samorz¹d terytorialny)
a)
2 Organ
za³o¿ycielski
2
niepubliczny b)
1
jednozmianowy
Czas
pracy
2
dwuzmianowy
3 placówki a) c)
3
inny
wed³ug stanu w dniu 31 XII (miejsca uruchomione na sta³e,
4 Miejsca
niezale¿nie od rodzaju sprzêtu – ³ó¿ko, le¿ak)
1 Jednostka
organizacyjna a)

województwo
5 Lokalizacja

Symbol
terytorialny

powiat

(wype³nia
US)

gmina

a)
Nale¿y zakreœliæ w³aœciw¹ odpowiedŸ wraz z symbolem cyfrowym. b) Koœció³ lub zwi¹zek wyznaniowy, pracodawca,
fundacja, stowarzyszenie, samorz¹d zawodowy, zwi¹zek
zawodowy, inna krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub osoba
fizyczna, spó³ka niemaj¹ca osobowoœci prawnej.c) Czas pracy placówki oznacza czas pobytu dzieci, a nie czas pracy personelu.

Dzia³ 2. Dzieci w placówce
Ogó³em

W tym
dziewczynki

Wyszczególnienie

Ogó³em

W tym
dziewczynki

0

1

2

0

1

2

Dzieci

stan w dniu 31XII

(w. 2 - w. 3 lub suma 1
w. 5 do w. 9)

przebywaj¹ce
w ci¹gu roku

2

X

wypisane

3

X

4

X

Osobodni
pobytu
dzieci a)
a)

Dzieci (z wiersza 1)
w wieku:

Wyszczególnienie

0 lat

5

1

6

2

7

3

8

4 lat i wiêcej

9

£¹czna liczba dni pobytu wszystkich dzieci przebywaj¹cych w placówce w roku sprawozdawczym.

Dzia³ 3. Personela) w ¿³obku/oddziale ¿³obkowym - stan w dniu 31 XII
Ogó³em

1
lekarze

2

pielêgniarki

3

w tym
a)

Nale¿y wykazaæ wszystkie osoby pracuj¹ce, niezale¿nie od formy zatrudnienia, dla których jest to g³ówne
(pierwsze) miejsce pracy. Oddzia³y ¿³obkowe przy przedszkolach wykazuj¹ personel zatrudniony na potrzeby
oddzia³u.

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA ZD-6
Akty prawne:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89,
z póŸn. zm.).
¯³obek - udziela œwiadczeñ zdrowotnych, które obejmuj¹ swoim zakresem dzia³ania profilaktyczne i
opiekê nad dzieckiem w wieku do 3 lat.
W przypadku po³¹czonej placówki ¿³obka i przedszkola, jeœli przy przedszkolu jest wiêcej ni¿ jeden
oddzia³ ¿³obkowy, nale¿y uznaæ tê placówkê za ¿³obek, a nie oddzia³, i wype³niæ sprawozdanie
zbiorczo.
Oddzia³ sporz¹dza odrêbne sprawozdanie.
Jednostki zlikwidowane w ci¹gu roku dla danych “stanowych” (stan w dniu 31 XII) podaj¹ dane z
ostatniego dnia dzia³alnoœci. Na sprawozdaniu podaj¹ dodatkowe wyjaœnienia s³owne np.” placówka
zosta³a zlikwidowana w dniu 30 lipca ...... roku.”

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIÆ WIELKIMI LITERAMI

..................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

.................................................
(miejscowoœæ i data)

...........................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprowozdawcy)

