
Główny Księgowy -
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Księgowy, Płace Specjalista ds. zamówień 

publicznych, systemu naboru 

oraz  sprawozdawczości

Sekretariat

Kierownik ds. Pracowniczych

Sprzątaczka,

Konserwator

Inspektor BHP                                

i ppoż.

Kierownik ds. merytorycznego 

nadzoru nad systemem opieki  

żłobkowej

Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego
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Kierownik 

Oddziału / 

Specjalista 

ds. organizacji 

opieki nad 

dzieckiem

przy ul.

Ligonia 43

Kierownik 

Oddziału / 

Specjalista

ds. organizacji 

opieki nad 

dzieckiem 

przy ul.

Szeptyckiego 1

Kierownik 

Oddziału / 

Specjalista

ds. organizacji 

opieki nad 

dzieckiem 

przy ul.

Ordona 3A

Kierownik 

Oddziału / 

Specjalista 

ds. organizacji 

opieki nad 

dzieckiem

przy ul.

Bytomskiej 8A

Kierownik 

Oddziału / 

Specjalista

ds. organizacji 

opieki nad 

dzieckiem

przy ul. 

Tysiąclecia 45

Kierownik 

Oddziału / 

Specjalista

ds. organizacji 

opieki nad 

dzieckiem

przy ul. 

Uniwersyteckiej 15

Kierownik 

Oddziału / 

Specjalista

ds. organizacji 

opieki nad 

dzieckiem

przy ul. 

Grzegorzka 2

Kierownik 

Oddziału/ 

Specjalista

ds. organizacji 

opieki nad 

dzieckiem 

przy ul.

Zadole 24A

Kierownik 

Oddziału / 

Specjalista

ds. organizacji 

opieki nad 

dzieckiem 

przy ul. 

Wojciecha 23A

Kierownik 

Oddziału / 

Specjalista

ds. organizacji 

opieki nad 

dzieckiem 

przy ul.

Ciesielskiej 1

starsza pielęgniarka/

pielęgniarka

starszy opiekun 

dziecięcy,

opiekun dziecięcy,

młodszy opiekun 

dziecięcy,

pokojowa,

kucharz,

pomoc kuchenna,

intendent,

magazynier,

konserwator,

robotnik 

gospodarczy

starsza pielęgniarka/ 

pielęgniarka,

starszy opiekun 

dziecięcy,

opiekun dziecięcy,

młodszy opiekun 

dziecięcy,

pokojowa,

kucharz,

pomoc kuchenna,

praczka,

intendent,

konserwator,

robotnik 

gospodarczy

starsza pielęgniarka/ 

pielęgniarka

starszy opiekun 

dziecięcy,

opiekun dziecięcy,

młodszy opiekun 

dziecięcy,

pokojowa,

kucharz,

pomoc kuchenna,

intendent,

magazynier,

konserwator,

robotnik 

gospodarczy

starsza pielęgniarka/

pielęgniarka,

starszy opiekun 

dziecięcy,

opiekun dziecięcy,

młodszy opiekun 

dziecięcy,

pokojowa,

kucharz,

pomoc kuchenna,

intendent,

konserwator,

robotnik gospodarczy

starsza pielęgniarka/

pielęgniarka,

starszy opiekun 

dziecięcy,

opiekun dziecięcy,

młodszy opiekun 

dziecięcy,

pokojowa,

kucharz,

pomoc kuchenna,

intendent,

konserwator,

robotnik gospodarczy

starsza 

pielęgniarka/

pielęgniarka,

starszy opiekun 

dziecięcy,

opiekun dziecięcy,

młodszy opiekun 

dziecięcy,

pokojowa,

kucharz,

pomoc kuchenna,

intendent,

konserwator

starsza pielęgniarka/

pielęgniarka,

starszy opiekun 

dziecięcy,

opiekun dziecięcy,

młodszy opiekun 

dziecięcy,

pokojowa,

kucharz,

pomoc kuchenna,

intendent,

konserwator

starsza pielęgniarka/

pielęgniarka,

starszy opiekun 

dziecięcy,

opiekun dziecięcy,

młodszy opiekun 

dziecięcy,

pokojowa,

kucharz,

pomoc kuchenna,

intendent,

magazynier,

robotnik gospodarczy

starsza pielęgniarka/

pielęgniarka,

starszy opiekun 

dziecięcy,

opiekun dziecięcy,

młodszy opiekun 

dziecięcy,

pokojowa,

kucharz,

pomoc kuchenna,

intendent,

konserwator

starsza pielęgniarka/

pielęgniarka,

starszy opiekun 

dziecięcy,

opiekun dziecięcy,

młodszy opiekun 

dziecięcy,

pokojowa,

kucharz,

pomoc kuchenna,

intendent,

robotnik gospodarczy

Dyrektor Żłobka 

Miejskiego


