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ZD-6

Urząd Statystyczny
31- 223 Kraków
ul. Kazimierza Wyki 3

Sprawozdanie Ŝłobka

Numer indentyfikacyjny – REGON

Przekazać w terminie do dnia
21 stycznia 2011 r.

za 2010 r.

Obowiązek 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 późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14, z późn. zm.).
Uwaga! Uprzejmie informujemy, Ŝe formularz jest dostępny na stronie internetowej: www.stat.gov.pl w formie elektronicznej do
wypełnienia i przekazania przez Internet.

Dział 1. Dane ogólne (stan w dniu 31 XII)
1

Jednostka organizacyjnaa)

1
2

Ŝłobek
oddział Ŝłobkowy przy przedszkolu

2

Organ załoŜycielskia)

1

publiczny (samorząd terytorialny)

2
1

niepublicznyb)
jednozmianowy

2
3

dwuzmianowy
inny

3

4

5

Czas pracy placówki

a) c)

Miejsca według stanu w dniu 31 XII (miejsca uruchomione na stałe, niezaleŜnie od
rodzaju sprzętu – łóŜko, leŜak)
pochylnia/podjazd/platforma
1
drzwi automatycznie otwierane
2
Przystosowanie jednostki do
winda
3
potrzeb osób
udogodnienia dla osób niewidomych
4
niepełnosprawnycha), d)
inne
5
6

a)

brak udogodnień

NaleŜy zakreślić właściwą odpowiedź wraz z symbolem cyfrowym. b) Kościół lub związek wyznaniowy, pracodawca, fundacja,
stowarzyszenie, samorząd zawodowy, związek zawodowy, inna krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub osoba fizyczna,
spółka niemająca osobowości prawnej. c) Czas pracy placówki oznacza czas pobytu dzieci, a nie czas pracy personelu. d) MoŜna
zakreślić więcej niŜ jedną odpowiedź.

Dział 2. Dzieci w placówce
Ogółem

Dzieci

0
stan w dniu 31 XII
(wiersz 2 – wiersz 3 lub
suma w.5 do w.9

1
1

w tym
dziewczynki
2
Dzieci (z w. 1)
w wieku:

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Ogółem

0
0 lat

1
5

1

6

w tym
dziewczynki
2

przebywające
2
2
7
w ciągu rokua)
wypisane
3
3
8
Osobodni pobytu
4
4 lat i więcej
9
X
dziecib)
a)
Dziecko uczęszczające do Ŝłobka/oddziału Ŝłobkowego w I i II połowie roku kalendarzowego 2010 liczone jest tylko raz.
b)
Łączna liczba dni pobytu wszystkich dzieci przebywających w placówce w roku sprawozdawczym.

Dział 3. Personel w Ŝłobku/oddziale Ŝłobkowym – stan w dniu 31 XII
Wyszczególnienie

Razem

w tym kobiety

0

1

2

a)

1

Ogółem

lekarze

2

pielęgniarki

3

w tym

a)

NaleŜy wykazać wszystkie osoby pracujące, niezaleŜnie od formy zatrudnienia, dla których jest to główne (pierwsze) miejsce
pracy. Oddziały Ŝłobkowe przy przedszkolach wykazują personel zatrudniony na potrzeby oddziału.

Objaśnienia do formularza ZD-6
Akty prawne
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89,
z późn. zm.).
śłobek – udziela świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę
nad dzieckiem w wieku do 3 lat.
W przypadku połączonej placówki Ŝłobka i przedszkola, jeśli przy przedszkolu jest więcej niŜ jeden oddział
Ŝłobkowy, naleŜy uznać tę placówkę za Ŝłobek, a nie oddział, i wypełnić sprawozdanie zbiorczo.
Oddział sporządza odrębne sprawozdanie.
Jednostki zlikwidowane lub zawieszone w ciągu roku podają dane z ostatniego dnia działalności. Na
sprawozdaniu podają dodatkowe wyjaśnienia słowne np. „placówka została zlikwidowana w dniu 30 lipca
… roku.”

(e−mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

