Załącznik do Uchwały Nr 301112
Zarządu Powiatu w Wieluniu
z dnia 24 maja 2012 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU DZIECKA
IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
W KOMORNIKACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach dzia ła na
podstawie:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej (Dz.
U. z 2011 r. Nr 49, poz. 887, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362,
z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z pó źn. zm.);
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz ądo"ch (Dz. U.
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z pó źn. zm.);
5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z pó źn. zm.);
6) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. nn.);
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.);
8) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zast ępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz 1720);
9) Statutu Domu Dziecka przyj ętego uchwal ą Nr XVIII/1 34/12 Rady Powiatu w Wieluniu
z dnia 29 lutego 2012 r.
* 2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Św.
Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach jest mowa 0:
1) „Regulaminie" - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka im.
Sw. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach;
2) „Placówce" - nale ży przez to rozumieć Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej
w Komornikach;
3) „Dyrektorze" - nale ży przez to rozumie ć Dyrektora Domu Dziecka im. Sw. Urszuli
Ledóchowskiej w Komornikach;
4) „wychowawcach" należy przez to rozumie ć nauczycieli - wychowawców pracuj ących
w Domu Dziecka im. Sw. Urszuli Lcdóehowskiej w Komornikach;
5) „wychowankach" - należy przez to rozumie ć dzieci oraz osoby dorosłe do 25. roku życia
skierowane do Domu Dziecka im. Sw. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach.

3. 1. Placówka jest publiczn ą placówką opiekuńczo - wychowawczą typu
socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych cz ęściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
2. Organem prowadz ącym Placówkę jest Powiat Wieluński, natomiast nadzór nad
działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Łódzki.
4. Placówka jest dysponentem środków budżetowych III stopnia. Funduszami
Placówki dysponuje Dyrektor, zgodnie z planem finansowym, zatwierdzonym przez Rad ę
Powiatu w Wieluniu.
II. CELE I ZADANIA
S.I. Podstawowym celem działahości Placówki jest pomoc dzieciom
wymagaj ącym szczególnej opieki lub maj ącym trudno ści w przystosowaniu się do życia
w rodzinie trwale lub okresowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.
2. D ąc do celu, o którym mowa w ust. 1, Placówka realizuje nast ępujące zadania:
zapewnia
dziecku ca łodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezb ędne
1)
potrzeby, w szczególno ści: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, edukacyjne,
kulturalno-rekreacyjne, spolecztie i religijne;
2) realizuje przygotowany we wspó łpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd
postanowi inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku
i możliwości rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewińa korzystanie z przys ługuj ących świadczeń zdrowotnych.
* 6. Placówka realizuj ąc cel i zadania, o których mowa w §5 przygotowuje dziecko
do:
1) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;
2) pokonywania trudno ści życiowych zgodnie z zasadami etyki;
3) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i spo łecznie akceptowanych
kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków do świadczania straty
i separacji oraz zdobywania umiej ętności społecznych.
* 7. 1. Placówka współpracuje w zakresie wykonywanych zada ń z:
Ę sąden
2) powiatowym centrum pomocy rodzinie;
3)rodzin
4) asystentem rodziny
5) organizatorem rodzinnej pieczy zast ępczej;
6) instytucjami, które podejmuj ą się wspierania działań wychowawczych Placówki,
w szczególno ści w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby
te uzyskaj ą akceptacj ę Dyrektora oraz pozytywn ą opinię organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej.
W. STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU DZIECKA
* 8. 1. Placówką kieruje i reprezentuje j ą na zewnątrz Dyrektor zatrudniany przez
Zarząd Powiatu w Wieluniu.
2. Na czas swojej nieobecności Dyrektor upoważińa jednego z pracowników

Placówki do bieżącego kierowaniajednostką.
3. W niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach
popołudniowych i nocnych osoba pracuj ąca z dziećmi, pełniąca dyżur zobowiązana jest
niezwłocznie powiadomi ć Dyrektora o nagłych zdarzeniach wynikłych w czasie pełnienia
dyżuru.
4. Dyrektor jest bezpo średnim prze łożonym pracowników Placówki, podejmuje
decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników.
S. Dyrektor realizuje wyznaczone cele dzia łania Placówki i ponosi
odpowiedzialno ść za podj ęte decyzje.
6. Dyrektor odpowiada za w łaściwą realizacj ę standardów opieki i wychowania oraz
przestrzeganie standardów us ług opiekuńczo-wychowawczych w Placówce.
* 9. Do podstawowych zada ń Dyrektora nale żą:
1) zarządzanie Placówką;
2) dysponowanie środkami fmansowymi i maj ątkiem placówki;
3) nadzorowanie realizacji planów dzia łania Placówki, planów finansowych oraz planów
w zakresie świadczonych usług bytowych, opiekuńczych, wychowawczych,
wspomagających i edukacyjnych;
4) planowanie i prowadzenie niezb ędnych prac remontowo-adaptacyjnych zapewniaj ących
odpowiedni standard świadczonych usług, bieżące nadzorowanie stanu technicznego
obiektów oraz warunków sanitarnych i przeciwpo żarowych;
5) prowadzenie całokształtu spraw związanych z polityką kadrową Placówki;
6) sprawowanie nadzoru nad prac ą osób zatrudnionych w Placówce;
7) organizowanie pracy wychowawczej w Placówce, przy uwzgl ędnieniu konieczno ści:
a) zapewnienia dziecku poczucia bezpiecze ństw;
b) prowadzenia przez wychowawców indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z gnip ą
dzieci,
c) opracowywania przez wychowawców planu pomocy dziecku oraz prowadzenia karty
pobytu dziecka,
d) udziału wychowawców w pracach zespok do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka;
e) współpracy wychowawców z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział
w procesie wychowawczym dziecka, z s ądem oraz innymi instytucjami;
8) zgłaszanie do o środków adopcyjnych informacji o przebywaj ących w Placówce
dzieciach z uregulowaną sytuacj ą prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin
przysposabiaj ących;
9) dbanie o rozwój zawodowy pracowników, a w szczególno ści umożliwianie
pracownikom dokształcania się;
10) współuczestniczenie w okre ślaniu wspólnych i indywidualnych bytowych potrzeb
dzieci oraz dbanie o ich stan zdrowotny poprzez wspó łpracę z placówkami opieki
zdrowotnej;
11) organizowanie działalnością zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka;
12) zapewnienie kontroli wewnętrznej;
13) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych w formie zarz ądzeń, regulaminów
iinstrukcji;
14) koordynowanie innych działań, wynikaj ących z potrzeb Placówki.
* 10. 1. Strukturę organizacyjną Placówki tworzą:
1) Zespół wychowawców;
2) Zespół specjalistów:
a) pedagog,
b) psycholog,
c) terapeuta,

d) pracownik socjalny;
3) Zespół pracowników ekonomiczno - administracyjnych:
a) główny księgowy,
b) magazynier;
4) Zespół pracowników obsługi:
a) kucharki,
b) palacz / konserwator,
c) sprzątaczka,
d) praczka.
e) kierowca,
1) pracownik gospodarczy.
2. Dyrektor mo że tworzyć inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1,
w zależności od potrzeb i mo żliwości finansowych Placówki.
3. Roczny plan etatów w Placówce usta ł a Dyrektor w ramach przydzielonych przez
Zarząd Powiatu w Wieluniu środków zgodnie z planem finansowymi potrzebami.
4. Pracownicy wszystkich zespo łów, o których mowa w ust. 1, podlegaj ą
bezpo średnio Dyrektorowi.
S. Schemat organizacyjny Placówki okre śla załącznik do niniejszego Regulaminu.
10. 1. W Placówce zatrudnia si ę pracowników w wymiarze koniecznym do
zapewnienia dzieciom bezpiecze ństwa i indywidualnej opieki z uwzgl ędnieniem wieku,
stanu zdrowia i rozwoju dzieci oraz warunków lokalowych Placówki.
2. Podział czynności pomiędzy poszczególnych pracowników okre ślają
indywidualne zakresy czynno ści ustalone przez Dyrektora.
3. Wszyscy pracownicy Placówki uczestniczą w procesie wychowawczym
i opiekuńczym wychowanków.
4. Wszyscy pracownicy Placówki s ą obowiązani do zachowania tajemnicy
dotyczącej spraw Placówki. Udzielanie informacji na zewn ątrz osobom postronnym przez
pracowników jest niedopuszczalne.
5. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za:
1) należyte i terminowe wykonywanie polece ń Dyrektora oraz przepisów dotycz ących
działalności Placówki;
2) przestrzeganie dyscypliny pracy i należyte wykorzystanie czasu pracy;
3) przestrzeganie obowi ązujących przepisów bhp i ppo ż.;
4) przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy s łużbowej oraz ochronie danych
osobowych;
5) dbałość o powierzone mienie;
* 12. 1. Wychowawca zobowiązany jest do organizowania pracy w grupie
wychowanków i pracy indywidualnej z wychowankiem.
2. Wychowawca kien ący procesem wychowawczym dziecka, realizuje zadania
wynikaj ące z planu pomocy dziecku oraz pozostaje w sta łym kontakcie z rodzin ą dziecka,.
przy czym jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie wi ęcej niż 5 dzieci,
w ramach jednego etatu.
3. Wychowawca, kierqj ący procesem wychowawczym dziecka, przydzielonego mu
przez Dyrektora w chwili przyj ęcia dziecka do Placówki, odpowiada bezpo średnio za
realizacj ę zadań wynikających z planu pomocy dziecku.
4. Do zadań wychowawcy należy w szczególno ści:
1) ponoszenie odpowiedzialności za życie, bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;
2) tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjaj ącej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych;
3) utrzymywanie stałych kontaktów i współdział anie z rodziną dziecka, z opiekunami
prawnymi i rodzinami zaprzyja źnionymi;

4) podejmowanie działań , po konsultacji z Dyrektorem, maj ących na celu uregulowanie
sytuacji prawnej i maj ątkowej wychowanków;
5) wyrabianie właś ciwych postaw wychowanków w zakresie przestrzegania higieny
osobistej oraz porz ądku i czysto ści otoczenia, prac samoobsługowych;
6) współdział anie z lekarzami w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia wychowanka
oraz opieka wczasie jego choroby;
7) współpraca ze szko łami, do których ucz ęszczaj ą wychowankowie, udzielanie
i organizowanie pomocy w nauce, dbanie o realizacj ę obowiązku szkolnego;
8) zaopatrywanie wychowanków w odpowiedni ą odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty
osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, przy czym zakup odzi ęży
każdorazowo musi być odnotowany w kartach odzieżowych;
9) prowadzenie dokumentacji grupy i wychowanka;
10) troska o prawidł owy przebieg procesu usamodzielnienia zgodnie z przepisami prawa;
11) utrzymywanie kontaktów z usamodzielnionymi wychowankami;
12) stwarzanie wychowankom warunków do praktykowania samorz ądności w Placówce;
13) zapewnienie wychowankom niezbę dnych do nauki pomocy i przyborów szkolnych;
14) stwarzanie warunków sprzyjaj ących ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowa ń i uzdolnień
wychowanków;
15) wyposażenie wychowanka w odpowiedni ą wiedzę o sposobach samodzielnego
załatwiania spraw w różnych instytucjach i urz ędach;
16) wyrabianie właś ciwych postaw gospodarowania bud żetem przeznaczonym na zakup
odzieży, poprzez dokonywanie zakupów w uzgodnieniu z wychowankiem zgodnie
z ustalonym limitem;
17) udzielanie wszelkiej pomocy w uzyskaniu przez wychowanka pracy i mieszkania;
życia kulturalnego wychowanków.
18) organizowanie czasu wolnego i
S. Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:
1) wszechstronne poznawanie wychowanków: ich osobowo ści, zainteresowań, środowiska
oraz rozpoznanie ich sytuacji prawnej;
2) planowanie i organizowanie różnych form życia społecznego;
3) dokonywanie wspólnie z grup ą wychowawców oceny wychowanków w zakresie
zachowania i postępów w nauce;
4) organizacj ę prac społecznieuż ytecznych na rzecz grupy, placówki i środowiska;
5) oddziaływanie osobistym przykł adem na postawy wychowanków;
6) współdziałanie z sadami, szko łami, ośrodkami adopcyjno-opieku ńczymi, organizacjami
społecznymi, ośrodkami pomocy społ ecznej, asystentami rodziny, organizatorami rodzinnej
pieczy zastępczej, powiatowymi centrami pomocy, zak ładami pracy w sprawach
wychowanków;
7) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa na zaj ęciach w placówce oraz poza terenem
placówki;
8) wypełnianie kart pobytu dziecka oraz opracowywanie, przy udziale dziecka
i w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, asystentem
rodziny planu pomocy dziecku;
9) podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych;
10) uczestniczenie w posiedzeniach zespo ł u do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
zespołach tematycznych, naradach samokszta łceniowych, komisjach i innych posiedzeniach
i zebraniach organizowanych przez Dyrektora.
13. Do zadań pedagoga nale ży w szczególności:
opracowywanie
indywidualnej diagnozy psychofizycznej dziecka oraz ustalenia wskaza ń
1)
do dalszej pracy z dzieckiem;
2) współdziałanie z wychowawcą, psychologiem i pracownikiem socjalnym
w opracowywaniu planów pomocy dziecku;

3) zgłaszanie zespołowi do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka potrzeby
zakwalifikowania wychowanków do korzystania z pomocy psychologicznej,
pedagogicznej, psychiatrycznej i innej;
4) prowadzenie zaj ęć specjalistycznych (kompensacyjno-korekcyjnych, wyrównawczych);
5) pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych;
inspirowanie różnorodnych form pracy wychowawczej w placówce oraz prowadzenie
konsultacji pedagogicznych z wychowawcami;
7) prowadzenie obserwacji wychowanków;
8) prowadzenie pedagogizacji rodziców;
9) współdziałanie z sądami, szkołami, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, organizacjami
społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, organizatorami rodzinnej
pieczy zastępczej, powiatowymi centrami pomocy i instytucjami wspieraj ącymi dziecko
i rodzinę;
10) zapewnienie opieki wychowankom w czasie czynno ści dokonywanych przez policj ę,
prokuratur ę i sąd.
* 14. Do zadań psychologa nale ży:
1) opracowywanie diagnozy psychofizycznej i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalenie
wskazań do dalszej pracy z dzieckiem;
2) opracowywanie opinii i wniosków w sprawach wychowanków;
3) prowadzenie badań psychologicznych s łużących poznaniu wychowanka;
4) prowadzenie obserwacji wychowanków;
5) współpracowanie z wychowawcami, pedagogiem i pracownikiem socjalnym w zakresie
sporządzania planów pomocy dziecku;
6) prowadzenie konsultacji psychologicznych z wychowawcami, ukierunkowuj ących
indywidualną pracę dydaktyczno-wyrównawcza, prac ę kompensacyjną z wychowankiem
zmierzaj ącą do stymulowania ogólnego rozwoju intelektualnego, spo łecznego
i emocjonalnego;
7) poradnictwo psychologiczne dla rodziców dzieci przebywaj ących w Placówce;
8) pomoc wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dzie ćmi.
* 15. Do zadań terapeuty należy w szczególno ści:
1) prowadzenie zaj ęć terapii indywidualnej i grupowej dzieci w miar ę potrzeb;
2) ustalenie odpowiednich metod pracy umo żliwiaj ących eliminowanie zaburze ń
rozwojowych i emocjonalnych dziecka;
3) współdziałanie z wychowawcą i pozostałymi specjalistami w opracowywaniu planów
pomocy dziecku;
4) prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej z wychowankami sprawiaj ącymi
trudno ści wychowawcze
5) prowadzenie terapii rodzin wychowanków przebywajych w Placówce w celu powrotu
dziecka do rodziny własnej;
* 16. Do zadań pracownika socjalnego nale ży w szczególno ści:
1)praca socjalna z rodzin ą dziecka
2) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka w celu diagnozy rodziny i zdefiniowania
potrzeb terapeutycznych rodziców;
3) współdziałanie z wychowawcą oraz specjalistami placówki opracowywaniu planów
pomocy dziecku;
4) wnioskowanie do zespo łu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka o udzielenie
pomocy pedagogiczno-psychologicznej rodzinie;
5) utrzymywanie kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarz ądowymi wspieraj ącymi
rodzinę dziecka, z którymi Placówka nawi ązała współpracę;

6) inicjowanie działań zmierzaj ących do unormowania sytuacji rodziny w celu
umożliwienia powrotu dziecka do rodziny;
7) współdziałanie z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej właściwych
dla miejsca zamieszkania dziecka;
8) wspieranie procesów usamodzielniania wychowanków poprzez wspó łdziałanie
z powiatowymi centrami pomocy rodzinie zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami.
17. 1. Czas pracy wychowawcy, psychologa, pedagoga i terapeuty wynosi 40
godzin tygodniowo, z tym że:
a) wychowawcy zatrudnieni w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela pracuj ą z grupą dzieci
26 godzin w tygodniu;
b) wychowawcy zatrudnieni w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy w tygodniach, w których
nie występują ferie, wakacje i święta pracuj ą z grupą dzieci od 32 do 36 godzin w tygodniu
w zależności od potrzeb okre ślonych w harmonogramie.
c) pozostały czas pracy przeznacza si ę na realizacj ę innych zadań statutowych Placówki,
w szczególno ści na: robienie zakupów z wychowankami, kontakty ze szko łami
(wywiadówki, zebrania, spotkania), kontakty z personelem medycznym w celach
zdrowotnych wychowanka, kontakty z s ądami (uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach
sądowych), prowadzenie dokumentacji wychowanka i grupy, udzia ł w posiedzeniach
zespołu do spraw okresowej sytuacji dziecka, udzia ł w szkoleniach i uroczysto ściach
wewnętrznych i zewnętrznych, udział w naradach i zebraniach wewn ętrznych.
* 18. 1. Zakres zadań pracowników ekonomiczno - administracyjnych obejmuje
w szczególności:
1) administrowanie maj ątkiem ruchomym i nieruchomym oraz bezpo średni nadzór nad
jego zabezpieczeniem, prawid łowym wykorzystaniem i eksploatacj ą;
2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w żywność, leki, środki higieniczne,
zaopatrzenie materia łowe i inny sprzęt niezbędny do funkcjonowania Placówki;
3) prowadzenie spraw bhp i ppo ż, zaopatrzenie w odzie ż roboczą ochronną i materiały
zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
4) przechowywanie instrukcji obs ługi, kart gwarancyjnych i dokumentacji technicznej
nowo zakupionego sprz ętu oraz budynku Placówki;
5) prowadzenie księgowości Placówki zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami;
6) prowadzenie kontroli wewnętrznej polegaj ącej na badaniu legalno ści, rzetelno ści
środkami
i prawidłowości, a w szczególności dokumentowanie obrotu
pieniężnymi, rzeczowymi i środkami maj ątkowymi oraz klasyfikowanie dokumentów
o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowi ącym podstawę zatrzymania lub
wydania środków pieniężnych i rzeczowych;
7) sporządzanie listy plac stosownie do stanu zatrudnienia i obowi ązuj ących zasad
wynagradzania oraz dokonywanie potr ąceń zgodnie zobowiązującymi przepisami;
8) prowadzenie kart wynagrodzeń;
9) zapewnienie należytego przechowywania i zabezpieczania środków finansowych,
dowodów księgowych i innych dokumentów finansowych;
10)terminowe i zgodne z przepisami dokonywanie rozlicze ń z tytułu
wykonywanych na rzecz Placówki dostaw, robót i us ług;
11)udział w opracowywaniu planu wydatków Placówki;
12)sporządzanie sprawozdań finansowych;
13)prowadzenie ksi ęgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z Zak ładowym
Planem Kont;
14)terminowe sporz ądzanie i przesyłanie obowiązujących sprawozdań statystycznych;
15)opracowywanie analiz stanu maj ątkowego i wyników finansowych zgodnie
z Zakładowym Planem Kont i obowiązuj ącymi przepisami;

16) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów
w sposób zapewniaj ący właściwy przebieg operacji gospodarczych, sprawne
przeprowadzanie rachunkowo ści Placówki;
17) kierowanie pracą komisji inwentaryzacyjnej oraz rozliczanie inwentaryzacji;
18) prowadzenie na bie żąco ksi ąg przedmiotów w użytkowaniu i księgi środków trwałych;
19) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urz ędu Skarbowego dotyczących
podatku dochodowego od osób fizycznych;
20) sporządzanie rocznych rozlicze ń z podatku dla pracowników;
21) prowadzenie archiwizacji dokumentów Placówki;
22) prowadzenie dokumentacji dzieci i pracowników dotycz ącej składek ZUS.
19. W Placówce zatrudniani s ą według potrzeb w celu zapewnienia ci ągło ści
działalności Placówki pracownicy obs ługi, którzy dzialaj ą w następującym zakresie:
1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kuchni i pralni;
2) zapewnienia transportu osobowego i towarowego;
3) dbania o estetykę i bezpieczeństwo terenu przyległego do Placówki oraz pomieszcze ń
wewnątrz Placówki;
4) utrzymania sprawno ści eksploatacyjno - technicznej budynku, urz ądzeń, wyposażenia
Placówki w celu zapewnienia bezpiecze ństwa przebywaj ą cym w nim wychowankom
i pracownikom
* 20. 1. W Placówce tworzy si ę Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
zwany dalej „,Zespo łem", który ocenia sytuacj ę umieszczonego dziecka.
2. Zespołowi przewodniczy Dyrektor.
3. Zespół dokonuje oceny sytuacji dziecka w celu:
1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodzina;
3) modyfikowania planu pomocy dziecku;
4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowan ą sytuacj ą prawną
umożliwiaj ącą przysposobienie;
5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 6) oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy
zastępczej;
7) informowania s ądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce dzia łaj ącej na
podstawie przepisów o systemie o światy, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.
4. W skład Zespołu wehodzą w szczególno ści:
1) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona;
2) pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny;
3) wychowawca kienij ący procesem wychowawczym dziecka;
4) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zast ępczej;
5) lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka;
6) inne osoby, w szczególno ści asystent rodziny prowadz ący pracę z rodziną dziecka oraz
przedstawiciel o środka adopcyjnego.
5. Do udziału w posiedzeniu Zespo łu mogą być zapraszani przedstawiciele s ądu
właściwego ze względu na miejsce położenia Placówki, właściwego powiatowego centrum
pomocy rodzinie, o środka pomocy spo ł ecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji
oświatowych oraz organizacji spo łecznych statutowo zajmuj ących się problematyką
rodziny i dziecka, a tak że osoby bliskie dziecku.
6. Zespól dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miar ę potrzeb nie rzadziej
niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poni żej 3. roku życia nie rzadziej ni ż co
trzy miesi ące.
7. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespó ł formułuje na piśmie

wniosek dotyczący zasadno ści dalszego pobytu dziecka w placówce i przesy ła go do sądu.
Wolontariat
* 21. 1. Przy zapewnianiu wychowania lub opieki nad dzieckiem przebywaj ącym
w Placówce oraz wykonywaniu innych czynno ści związanych z realizacj ą zadań Placówki
można korzysta ć z pomocy wolontariuszy.
2. Wolontariuszem Placówki mo że być osoba, która:
1)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz w ładza rodzicielska nie zosta ła
jej zawieszona ani ograniczona
zek
alimentacyjny
w
przypadku
gdy
taki obowi ązek w stosunku do
2) wypelnia obowią
niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umy ślne przestępstwo;
4)jest zdolna do pracy w Placówce.
3. Wolontariusz wykonuje pracę pod nadzorem Dyrektora lub dy żurującego
wychowawcy.
4. Dyrektor zawiera z wolontariuszem umow ę, w której określa:
1) zakres zadań, których wykonywania podejmuje się wolontariusz oraz czas trwania
współpracy;
2) zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z osobami bezpo średnio
odpowiedzialnymi za prac ę z dziećmi;
3) zobowiązanie do zachowania tajemnicy w sprawach dotycz ących dzieci znajdujych si ę
w Placówce.
Praktykanci i stażyści
* 22. 1. Placówka mo że przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,
studentów lub absolwentów szkół wyższych na praktyki lub sta że pedagogiczne.
2. Podstawą skierowania na praktyk ę lub staż pedagogiczny jest umowa pomiędzy
Dyrektorem a osobą odbywaj ącą praktykę lub staż.
3. Jeżeli organizatorem praktyk pedagogicznych jest zak ład kształcenia nauczycieli,
szkoła wyższa, powiatowy urząd pracy, to umowa w sprawie praktyki mo że być zawarta
pomiędzy Dyrektorem a organizatorem praktyk.
4. Praktykantowi i sta żyście Dyrektor przydziela opiekuna spo śród pracowników
Placówki.
IV. STANDARD OPIEKI I WYCHOWANIA
23. 1. Dziecku umieszczonemu w Placówce zapewnia si ę:
1)wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz
stanu zdrowia;
2) dostęp do opieki zdrowotnej;
3) zaopatrzenie w produkty lecznicze;
4) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby
medyczne wraz z pokryciem udzia łu środków własnych dziecka - do wysoko ści limitu
przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych;
5) dostęp do zaj ęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także tenpeutyczych
i rewalidacyjnych, o ile takie s ą wskazane dla dziecka;
6) wyposażenie w:
a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku
i indywidualnych potrzeb,

b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
c) środki higieny osobistej;
7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której
wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadaj ącej kwocie, o której
mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala co miesi ąc Dyrektor. Zasady przyznawania
pomocy pieniężnej do własnego dysponowania okre śla Regulamin przyznawania
kieszonkowego;
9) dostęp przez cal ą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;
10) dostęp do nauki, która w zale żności od potrzeb dzieci odbywa si ę :
a) w szkołach poza Placówką,
b) w systemie nauczania indywidualnego;
11) pomoc w nauce, w szczególno ści przy odrabianiu zadań domowych oraz w miar ę
potrzeby przez udzia ł w zaj ęciach wyrównawczych;
12) uczestnictwo, w miar ę możliwości, w zaj ęciach pozalekcyjnych i rekreacyjnosportowych;
13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy si ę poza miejscowo ści
w której znajduje si ę Placówka;
14) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Placówk ą.
2. Placówka zapewnia dzieciom nast ępuj ące pomieszczenia:
pokoje
mieszkalne nie wi ększe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni
1)
zapewniaj ącej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie
z wyposażenia;
2) łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilo ści
umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniaj ący intymno ść i zgodność
z zasadami higieny;
3) miejsce do nauki;
4) miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniaj ące odpowiednie warunki do
przechowywania i obróbki żywności;
5) wspólną przestrze ń mi"lnq, w kt5rej można spożywać posiłki, stanowi" miejsce
spotkań i wypoczynku.
3. Placówka zapewnia małoletniej w ci ąży warunki pobytu odpowiednie do jej
potrzeb oraz sta łą opiekę psychologiczną i ginekologiczno-po łożniczą.
4. Placówka wspiera rodziny swoich wychowanków prze żywaj ące trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Prawa i obowiązki wychowanków
24. 1. Realizuj ąc swoje zadania Placówka ma na wzgl ędzie podmiotowo ść dziecka
i rodziny, prawa wynikaj ące z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególno ści prawo
dziecka do:
1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczno ści wychowywania dziecka poza rodzin ą do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zast ępcz4 jeśli jest to zgodne
z dobrem dziecka;
2) powrotu do rodziny;
3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyj ątkiem przypadków, w których
sąd zakazał takich kontaktów;
4) stabilnego środowiska wychowawczego;
5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, talentów, zainteresowań i przekonań oraz zabawy
i wypoczynku;
6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
7) ochrony przed arbitraln ą lub bezprawną ingerencj ą w życie dziecka;

8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotycz ą, odpowiednio do jego wieku
i stopnia dojrzałości;
9) ochrony i*zed poniżającym traktowaniem i karaniem;
10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia;
12) całodziennego wyżywienia, zabezpieczenia w odzie ż, obuwie, bieliznę, środki higieny
osobistej, podręczniki, przybory szkolne i inne przedmioty osobistego u żytku stosownie
do wieku i indywidualnych potrzeb;
13) wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotycz ących, a także
światopoglądowych, religijnych;
14) przedstawiania wychowawcy swoich problemów oraz uzyskania od niego pomocy,
odpowiedzi, wyjaśnień;
15) poszanowania godno ści własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i kole żeńskich;
życzliwego i podmiotowego traktowania;
16) ochrony przed przemoc ą fizyczną i psychiczną oraz arbitraln ą lub bezprawną ingerencj ą
w życie prywatne;
17) dostępu do opieki zdrowotnej oraz zapewnienia bezpiecze ństwa;
18) uczestniczenia w zaj ęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
19) do odpoczynku w trakcie dnia oraz odpoczynku wakacyjnego;
20) do wyjścia, w celach prywatnych, oprócz wyj ść do szkoły, poza teren Placówki, do
miejsc uzgodnionych z wychowawca;
21) praktyk religijnych zgodnych z wal ą rodziców i potrzebami dziecka;
22) dostępu do informacji, zabawek, gier, sprz ętu sportowo-reheacnego, dostosowanych
do potrzeb rozwojowych dziecka;
23) utrzymywania kontaktów osobistych, listownych, telefonicznych z bliskimi osobami,
jeżeli nie jest to sprzeczne z decyzj ą sądu;
24) otrzymywania kieszonkowego zgodnie z obowiuj ącymi w tym zakresie przepisami
oraz Regulaminem przyznawania kieszonkowego;
25) pomocy w adaptacji do samodzielnego życia.
3. Wychowanek ma obowi ązek:
1) godnie, kulturalnie zachowywa ć się w Placówce i poza nia, dba ć o dobre imię Placówki,
dzieci w niej przebywaj ących i pracowników Placówki;
2) traktować z należytym szacunkiem pracowników Placówki oraz podporz ądkowywać się
zaleceniom i zarz ądzeniom Dyrektora;
3) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na nauk ę, rzetelnie pracowa ć nad
poszerzaniem swojej „wiedzy i umiej ętności, systematycznie przygotowywa ć się do
zaj ęć szkolnych, szanować podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
4) organizować pomoc koleżeńską w nauce, codziennych czynno ściach samoobsługowych,
porządkowych, zabawowych itp.;
5) tworzyć atmosferę życzliwości, pomagać młodszym i słabszym wychowankom;
6) oszczędnie gospodarować sprzętem i przedmiotami codziennego u żytku oraz naprawia ć
wyrzzone przez siebie szkody w sposób uzgodniony z Dyrektorem;
7) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych dzieci (wychowanek: nie pali
papierosów, nie pije alkoholu, nie u żywa narkotyków i innych środków odurzaj ących,
nie agituje innych do zażywania używek);
8) szanować godność i podmiotowość innych osób;
9) dbać o higienę ciała, czysty i schludny wygl ąd, czysto ść odzieży i obuwia, ład i porządek
w użytkowanych pomieszczeniach;
10) przestrzegać higieny snuj ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00;
li) przestrzega ć zasad higieny i kultury spo żywania posiłków w jadalni i aneksach
kuchennych;
12) przestrzega ć zasad wyj ścia z Placówki jedynie za zgod ą wychowawcy oraz zasady

powrotu do godz. 20:00, a w szczególnych przypadkach uzgodnionych z wychowawca,
najpóźniej do godz. 22:00;
13) troszczyć się o mienie Placówki, jego estetyczny wygl ąd, starać się o utrzymanie
czystości i porządku w Placówce oraz jej otoczeniu: w budynku chodzi ć wyłącznie
w obuwiu domowym, należycie i zgodnie z przeznaczeniem u żytkować sprzęt
wyposażeniowy, radiowo-telewizyjny, gospodarstwa domowego, dba ć o środowisko
naturalne otaczaj ące Placówkę: trawniki, żywopłoty, rabatki, krzewy, drzewa itp.;
14) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności, wandalizmowi i nie stosowa ć
żadnej formy przemocy wobec wspó łwychowanków, pracowników i innych osób;
15) ksztaltować w sobie postawy dialogu, umiej ętności słuchania i rozumienia innych;
16) brać czynny udział w organizowaniu życia w Placówce;
17) przygotowywać się do samodzielno ści w dorosłym życiu;
18) swoim zachowaniem dawać przykład młodszym wychowankom.

25.1. Dzieci podlegaj ą ocenom, za swoje postępowanie i zachowanie.
2. Ustała się następujące formy nagradzania za wyró żniaj ące się zaangażowanie
w prace na rzecz Placówki, pozytywne wyniki w nauce, prawidlow ą postawę życiową:
1) pochwała ustna wychowawcy w obecno ści wychowanków w grupie,
2) pochwała Dyrektora Placówki w obecno ści wszystkich wychowanków wraz z wpisaniem
do akt osobowych dziecka,
3) list pochwalny do rodziców, opiekunów,
4) dyplom,
5) nagroda rzeczowa lub pieniężna,
6) wycieczka w ciekawe miejsca.
3. Ustała się następuj ące metody wyci ągania konsekwencji za lekcewa żenie i nie
przestrzeganie obowi ązków:
1) upomnienie wychowawcy w obecno ści wszystkich dzieci z grupy,
2) upomnienie Dyrektora w obecno ści wszystkich wychowanków z wpisaniem do akt
osobowych dziecka,
3) nagana Wychowawcy,
4) nagana Dyrektora Placówki z wpisaniem do akt osobowych dziecka,
5) pozbawienie częś ci kieszonkowego (zgodnie z regulaminem przyznawania
kieszonkowego),
6) zawieszenie prawa do udzia łu w zaj ęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych na czas
oznaczony.
Samorząd

26. 1. W Placówce może być powołany samorząd wychowanków.
2. Szczegółową organizacj ę samorzą du określa regulamin uchwalany przez
wychowanków.
3. Opiekuna samorz ądu wybieraj ą dzieci spośród pracowników zatrudnionych
w Placówce.
4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich
sprawach dotycz ących funkcjonowania Placówki.
Zasady odwiedzin oraz zwalniania wychowanków do rodziców, opiekunów i innych
osób

27. I. Placówka udziela pomocy w nawi ązaniu i utrzymywaniu kontaktów
z rodzicami, opiekunami, krewnymi lub innymi osobami, kieruj ąc się następującymi
zasadami:

1), kontakty wychowanków z rodzicami, którym s ąd ograniczył prawo do osobistej
styczności z dzieckiem, odbywaj ą się według zasad określonych przez sąd;
2) odwiedziny przez rodziców, opiekunów prawnych, krewnych i inne osoby, w placówce,
powinny odbywać się wyłącznie w terminach ustalonych z Dyrektorem. Nie mog ą one
zakłócać równowagi psychicznej dziecka, toku zaj ęć z innymi dziećmi i spokoju
publicznego w Placówce;
3) Dyrektor może zawiesić odwiedziiiy rodziców w Placówce, je żeli ich oddziaływanie
negatywnie wpływa na dziecko i Placówkę (odwiedziny - wplywem alkoholu,
zakłócanie spokoju, zgorszenie itp.) - olakich wypadkach bezzw łocznie zawiadamia si ę
sąd.
2. Wychowanek Placówki w ustalonych terminach, (ferie, weekendy, wakacje,
ważne sprawy rodzinne itp.) mo że być zwalniany do rodziców, opiekunów prawnych,
krewnych
i innych osób na poniższych zasadach:
1) osoby zapraszaj ące dziecko muszą posiadać zgodę właściwego sądu na zabieranie
dziecka do swojego domu. Zgoda taka jest wymagana od cz łonków rodziny i rodziny
zaprzyjaźnionej, które pragn ą okresowo zabrać dziecko do swojego domu, a które nie s ą
znane pracownikom Placówki, a co za tym idzie Placówka nie ma wiedzy na temat
funkcjonowania tych rodzin;
2) osoby, o których mowa w pkt. I oraz pozosta łe osoby, złożą prośbę o zwolnienie dziecka
wraz z o świadczeniem (zobowianiem) do sprawowania opieki i pokrycia kosztów
przejazdu, a Dyrektor wyrazi zgod ę na wyjazd. W przypadku gdy opiekun prawny
dziecka jest pracownikiem Placówki, koniecznajest równie ż jego zgoda;
3) Wychowankowie, którzy nie uko ńczyli 13 lat mogą wyjeżdżać do domów rodzinnych
wyłącznie pod opiek ą rodziców (opiekunów prawnych). Musz ą oni osobi ście zabrać i
przewieźć dziecko;
4) Wychowankowie, którzy uko ńczyli 13 lat mogą uzyskać zgodę na samodzielne wyjazdy
do domu rodzinnego, pod warunkiem, że rodzice (opiekunowie prawni) wcze śniej
podpisali stosowne o świadczenie (pkt 2) i wychowankowie terminowo wracaj ą z domów
rodzinnych;
5) wychowankowie przed wyjazdem do domu rodzinnego wykonali swoje podstawowe
powinności (nauka własna, samoobsługa w zakresie utrzymania czysto ści i inne prace
wcześniej zlecone).
6) Pracownik socjalny lub wychowawca sprawdzi ł warunki soejaino - bytowe oraz
funkcjonowanie rodziny potwierdzaj ąc możliwość wyjazdu dziecka do zapraszaj ącej go
rodziny.
3. Dyrektor może nie wyrazi ć zgody na zwolnienie wychowanka do rodziny je żeli:
1) nie pozwala na to stan zdrowia dziecka;
2) z wywiadu rodzinnego wynika, że brak jest należytych warunków materialnych
i wychowawczych do pobytu dziecka w domu rodzinnym;
3) względy wychowawcze przemawiaj ą za pozostawieniem wychowanka w placówce;
4) osoby zapraszaj ące naruszyły warunki określone w podpisanym o świadczeniu: nie
dotrzymywali terminów i godzin powrotu dziecka do Placówki, dziecko przebywa ło pod
innym adresem niż wskazanym w o świadczeniu itp.
* 28.1. Placówkajest placówk ą koedukacyjną.
2. Wychowankowie w dniu przybycia do Placówki maj ą przydzielonego opiekuna.

V. KIEROWANIE, PRZYJMOWANIE I PRZENOSZENIE WYCHOWANKÓW
29.1. Dziecko do Placówki kierqje powiat w łaściwy do ponoszenia wydatków na

opikę i wychowanie dziecka.
2. Dziecko cudzoziemców do Placówki kieruje powiat * łaściwy ze względu na
miejsce pobytu dziecka.
3. Dziecko kieruje si ę do Placówki po zasi ęgnięciu opinii Dyrektora.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno ści dziecka w Placówce Dyrektor:
1)przeprowadza post ępowanie wyja śniające;
2) powiadamia o tym w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka.
Policję, sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zast ępczej, asystenta rodziny
prowadzącego pracę z rodziną dziecka, powiatowe centrum pomocy rodzinie.
5. W przypadku przeniesienia dziecka z Placówki do innej placówki opieku ńczowychowawczej, do regionalnej placówki opieku ńczoterapeutycznej, do rodziny zast ępczej,
do rodzinnego domu dziecka albo do interwencyjnego o środka preadopcyjnego za
przewiezienie dziecka odpowiada Dyrektor.
6. O skierowaniu dziecka do Placówki powiat w łaściwy do ponoszenia wydatków na
i
opiekę wychowanie dziecka, a w przypadku dziecka cudzoziemców, o którym mowa
wart. 5 ust. 3 ustawy, powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka, informuje
niezwłocznie sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zast ępczej.

y

* 30. 1. Przy kierowaniu dziecka do Placówki przekazuje si ę dostępną dokumentacj ę
dotyczącą dziecka, a w szczególno ści:
1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub pó łsierot również odpis aktu
zgonu zmarłego rodzica;
2) orzeczenie s ądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub
osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce;
3) dokumentacj ę o stanie zdrowia dziecka, w tym kart ę szczepień;
4) dokumenty szko"ne, w szczególno ści świadectwa szkolne;
5) informacj ę o prowadzonej pracy z rodzin ą dziecka i jej rezultatach.
2. Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców do Placówki przekazuje si ę dostępną
dokumentacj ę dotyczącą dziecka, a w szczególno ści:
1) dokumenty potwierdzaj ące tożsamość dziecka;
2) dokumenty uprawniaj ące dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli zostały wydane;
3) dokumenty podróży dziecka;
4) informacje o okoliczno ś ciach pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
5) informacje ° okoliczno ściach zgł oszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy
rodzinie;
6) informacje o rodzicach dziecka;
7) dokumenty o stanie zdrowia dziecka.
3. Placówka dysponuje miejscami dla dzieci y-wieku--po-wy żej- 3toku-Życiarazosób, które osiągnęły pełnoletność przebywaj ą c w pieczy zastępczej nie dhiżej jednak niż
do ukończenia 25. roku życia w ilości:
1) 30 miejsc oraz 6 miejsc w mieszkaniu dla usamodzielniaj ących się wychowanków do 31
grudnia 2012 r.:
2)30 miejsc od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2020 r.;
3)14 miejsc od 1 stycznia 2021 r.
4. W uzasadnionych przypadkach - zw łaszcza ze wzg14u na potrzeb ę nie
rozdzielania rodzeń stwa - w Placówce mogą przebywać dzieci FMU&j 3 roku Życia, jeśli
nie spowoduje to znacznego utrudnienia funkcjonowania placówki.
5. Placówka może przyjmować dzieci powyżej 7. roku życia do 31 grudnia 2015 r.
6. W Placówce mogą przebywać dzieci w wieku:
1) powyżej 7. roku życia - w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.
2) powyżej 10. roku Życia - od 1 stycznia 2020 r.

3) w wyj ątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka
lub dotyczy to rodzeństwa jest możliwe umieszczenie dziecka poni żej 10. roku życia.
7. W Placówce mogą przebywać dzieci niepełnosprawne w stopniu lekkim
i umiarkowanym jeżeli nie ma co do tego uzasadnionych przeciwwskazań.
8. Objęcie dziecka skierowanego do Placówki opiek ą następuje na okres nie dłuższy
niż do osiągnięcia pełnoletno ści.
9. Osoba, która osiągnęła pełnoletno ść przebywaj ąc w Placówce, mo że w nim
przebywać za zgodą Dyrektora, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
1) uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje si ę orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe łnosprawności
iuczy si ę:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczyciek
c) w uczelni,
d) na kursach, je śli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem
usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
10. Zgoda Dyrektora, o której mowa w ust. 9, jest uzale żniona od przestrzegania
Regulaminu wewnętrziiego Placówki przez Wychowanka oraz porozumienia zawartego
z powiatem, który ubiegał się O umieszczenie dziecka w Placówce.
11. Osoba pełnoletnia, o której mowa w ust. 9 nie mo że pobierać pomocy pieniężnej
na kontynuowanie nauki.
12. Pełnoletni wychowanek, który naby ł prawo do pobierania pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki przed dniem wej ścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej tj przed dniem I stycznia 2012 r. mo że przebywać w Placówce na
dotychczasowych zasadach.
3. Dokumenta ę, o której mowa w ust 112, Dyrektorowi przekazuje odpowiednio
powiat, który kieruje dziecko do Placówki.
14. W przypadku powrotu dziecka z Placówki do rodziny Dyrektor zawiadamia
rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo inne osoby upowa żnione przez sąd w celu
osobistego odebrania przez nich dziecka, oraz asystenta rodziny prowadz ącego pracę z
rodziną dziecka.
15. Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa si ę przez całą dobę, w ciągu całego
roku z wyj ątkiem organizacyjnie zaplanowanych przerw w pracy (okres urlopowy
pracowników, letni wypoczynek Wychowanków).
16. Skierowanego do Placówki wychowanka przyjmuje Dyrektor lub dy żuruj ący
wychowawca zgodnie z procedur ą przyjmowania dziecka do Placówki.
31. Do Placówki nie przyjmuje si ę dzieci i młodzieży:
1) upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim i znacznym,
2) uzależnionych od środków odurzaj ących i psychotropowych,
3) chorych fizycznie lub psychicznie w stopniu wymagaj ącym stałego leczenia oraz
indywidualnej opieki i pomocy.
VI. ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI
* 32.1, Liczba dzieci pozostaj ących pod opieką 1 osoby pracuj ącej z dziećmi

w Placówce odpowiada potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zaj ęć.
2. W Placówce w czasie zaj ęć opiekuńczych i wychowawczych pod opiek ą
I wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci.
3. W Placówce w czasie zaj ęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa albo
osobę prowadzącą terapię, pod ich opieką może przebywać od 1 do 6 dzieci.
4. W Placówce liczbę osób pracuj ących z dziećmi, sprawuj ących opiekę
w godzinach nocnych, ustala się na poziomie gwarantuj ącym bezpiecze ństwo każdego
dziecka.
S. W Placówce w godzinach nocnych, opiek ę sprawuje co najmniej 1 osoba
pracuj ąca z dzieckiem.
6. Jeśli w Placówce przebywa wi ęcej niż 14 dzieci, w godzinach nocnych opiek ę
sprawuj ą co najmniej 2 osoby pracuj ące z dzieckiem, w tym 1 wychowawca.
7. Opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniaj ący bieżący
i stały nadzór nad dzie ćmi.
8. Osoby pracuj ące z dzieckiem, sprawuj ące opiekę w godzinach nocnych s ą
obowiązane co najmniej trzykrotnie w ci ągu nocy przeprowadzić obchód i odnotować ten
fakt w „Karcie obchodu nocnego".
33. 1 Opieka w Placówce polega na realizacji opracowanego systemu
zintegrowanych dzia łań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych,
terapeutycznych, zdrowotnych i resocjalizacyjnych oraz pracy z rodzin ą wychowanka.
2. System opieki tworzą:
1) nauka szkolna, zaj ęcia wychowawcze, samorządowe, samoobsługowe i opiekuńcze
pielęgnacyjne, higieniczno - porządkowe;
2) zajęcia specjalistyczne: reedukacyjne, logopedyczne, psycho-korekcyjne, socjoterapii
i inne wg potrzeb;
3) zaj ęcia kulturotwórcze;
4) praca na rzecz Placówki, środowiska.
3 Wychowanków pobieraj ących naukę w szkołach zlokalizowanych poza siedzib ą
Placówki, można umieszczać podczas trwania nauki szkolnej w internatach, bursach lub
domach studenckich.
VII. ZASADY OPUSZCZANIA DOMU DZIECKA
34. 1. Pobyt w Placówce ustaje z powodu:
1)ustąpienia przyczyn umieszczenia dziecka w placówce, tj. powrót do rodziny;
2) zakwalifikowania wychowanka do innej formy opieki (w stosunku do dzieci przyj ętych
na podstawie orzeczenia s ądu wymagana jest zmiana postanowienia w łaściwego sądu);
3) usamodzielnienia wychowanka;
4) nieprzestrzegania przez pe łnoletnich wychowanków regulaminów Placówki,
2. Wychowanek zostaje skre ś lony z ewidencji Wychowanków w dniu nast ępującym
po wydaniu lub uprawomocnieniu postanowienia sądu (w zależności od tego czy
postanowienie jest natychmiast wykonalne czy podlega uprawomocnieniu) lub wydaniu
decyzji przez Dyrektora o usamodzielnieniu wychowanka.
* 35. 1. Powrót dziecka do rodziny nastepuje:
1) okresowo na podstawie wniosku Zespoł u o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do
rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku;
2) w przypadku orzeczenia s ądu o zakończeniu pobytu dziecka w Placówce.
2. Dyrektor w sytuacji, o której mowa w ust. I pkt 2, zawiadamia rodziców lub
opiekunów prawnych, którzy osobi ście odbieraj ą dziecko z Placówki.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrektor zawiera z rodzicami lub

opiekunami prawnymi dziecka umow ę określającą warunki okresowego powrotu dziecka
do rodziny, a w szczególno ści zobowiązanie do realizacji przez dziecko odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zobowiqpnie Dyrektora do wspó łpracy
z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka przebywaj ącego okresowo poza Placówk ą
w zakresie wykonywanych przez nich funkcji opieku ńczo-wychowawczych.
36.1. Usamodzielniany wychowanek zobowizany jest czynnie uczestniczy ć
w opracowywaniu i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia.
2. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy, o którym mowa w ust. 1 okre ślają
odrębne przepisy.
* 37. 1. W przypadku samowolnego opuszczenia Placówki przez wychowanka lub
nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecno ści, Dyrektor:
1)przeprowadza post ępowanie wyjaśniające;
2) powiadamia o tym w ciągu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych, Policj ę, sąd
rodzinny nadzoruj ący wykonanie orzeczenia, powiatowe centrum pomocy rodzinie, a tak że
wojewodę w przypadku dziecka cudzoziemców.
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno ści wychowanka w Placówce
Zespó ł może oceni ć zasadność dalszego pobytu dziecka w Placówce. Dyrektor na
podstawie opinii Zespo łu kieruje sprawę do powiatowego centrum pomocy rodzinie i s ądu,
który wydal orzeczenie o umieszczeniu dziecka w Placówce.
3. Osobę, która ukończyła 18 rok życia i nadal jest wychowankiem Placówki,
w przypadku samowolnego opuszczenia Placówki lub ra żącego naruszenia zasad
współżycia w Placówce, Dyrektor mo że skreślić z ewidencji przebywaj ących w Placówce
oraz odmówić ponownego przyj ęcia do Placawki.
4. Przez ra żące naruszenie zasad współżycia w Placówce nale ży rozumieć:
1) opuszczenie Placówki bez wiedzy opiekunów na 24 godziny i brak wyja śnienia
nieobecno ści w ciągu 48 godzin;
2) pobicie innego wychowanka lub stosowanie wobec niego przemocy;
3) niszczenie lub dokonanie kradzie ży mienia: Placówki, wychowanków lub pracowników;
4) dokonanie wyboczenia o charakterze przest ępczym poza Placówką
5) spożywanie alkoholu na terenie Placówki lub przebywanie w Placówce pod wp ływem
alkoholu (dotyczy także narkotyków i innych środków odurzaj ących);
6) palenie tytoniu na terenie Placówki;
7) antywychowawcze zachowania usamodzielniaj ącego się Wychowanka w Placówce
i poza Placówką.
VIII, DOKUMENTACJA DoMU DZIECKA.
Dokumentacja dotycz ąca dzieci
38.1. W Placówce prowadzi si ę ewidencję dzieci, która zawiera następujące
informacje:
1) imię i nazwisko dziecka;
2) datę i miejsce urodzenia dziecka;
3) adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka;
4) aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych.
2. W Placówce dla ka żdego dziecka prowadzi si ę:
1)plan pomocy dziecku;
2) kartę pobytu dziecka, uzupe łnianą nie rzadziej ni ż co miesiąc, która zawiera
w szczególno ści:
a) opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,

b) opis funkcjonowania spokcznego dziecka w Placówce i poza ni ą, z uwzględnieniem
samowolnego opuszczania placówki,
c) informacje o przebiegu kontaktów Placówki ze szkol ą, do której dziecko ucz ęszcza,
orazjego nauki szkolnej,
d) opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzgl ędnieniem stanu emocjonalnego
i samodzielności dziecka,
e) informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego,
informacje o lekach podawanych dziecku,
g) informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym,
h) informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znacz ących dla dziecka
wydarzeniach,
i) opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny, w tym z asystentem rodziny;
3) kartę udziału w zaj ęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osob ę
prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga;
4) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.
3. Niezwłocznie po przyj ęciu dziecka do Placówki sporz ądza się diagnozę
psychofizyczną dziecka.
4. Diagnozę sporządza psycholog lub pedagog.
5. W diagnozie uwzględnia się analizę :
1)mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opieku ńczym, rozwojowym,
emocjonalnym oraz społecznym;
2) przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wp ływu tego kryzysu na rozwój dziecka;
3) relacji dziecka z jego najbli ższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
4) rozwoju dziecka.
6. Diagnoza zawiera, odpowiednio do wieku, rozwoju i do świadczeń dziecka,
wskazania dotyczące:
1) dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem;
2) programu terapeutycznego;
3) pracy z rodziną dziecka;
4) pracy przygotowuj ącej dziecko do umieszczenia w rodzinie zast ępczej lub rodzinnym
domu dziecka;
5) przygotowania dziecka do usamodzielnienia.
7. Niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy wychowawca kieruj ący procesem
wychowawczym dziecka, we wspó łpracy z asystentem rodziny prowadz ącym pracę
z rodziną dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku.
8. Opracowuj ąc plan pomocy dziecku, stosownie do okoliczno ści, rozwoju
psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia i stopnia dojrza łości dziecka, uwzgl ędnia się
zdanie dziecka.
9. W planie pomocy dziecku:
1) określa się cele i działania krótkoterminowe i d ługoterminowe, uwzględniając
w szczególno ści wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuacj ę rodziną
i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia;
2) wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzgl ędniający powrót dziecka do rodziny,
umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiaj ącej, umieszczenie dziecka w rodzinie
zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia.
10. Plan pomocy dziecku opracowywany jest na podstawie:
1) diagnozy psychofizycznej dziecka,
2) dokumentacji dotyczącej dziecka,
3) analizy:
a) procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu
w Placówce,

o

b) potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, wi ęzi z rodzin ą,
relacji społecznych i funkcjonowania w grupie i środowisku rówie śniczym i szkolnym,
c) środowiska, z którego dziecko pochodzi,
d) rozwoju edukacyjnego dziecka,
e) wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie
w Placówce, a także poza Placówka;
4) oceny efektów pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny.
II. Plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zale żności od zmieniaj ącej się
sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej ni ż co pół roku.
12. W przypadku powzi ęcia informacji o ci ąży niałoletniej plan pomocy dziecku
modyfikowany jest niezwłocznie po powzięciu tej informacji.
13. W Placówce wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie wi ęcej niż
5 dzieci.
Dokumentacja zwi ązana z zarz ądzaniem i administrowaniem
39. 1. Placówka prowadzi dokumentacj ę związaną z zarządzaniem
i administrowaniemjednostki, w szczególno ści:
1) finansowo-księgową;
2) kadrowo-osobową pracowników;
3) ewidencyjną;
4) statystyczną;
5) gospodarowania mieniem;
6) archiwizacyjną
7) inną przewidzianą przepisami prawa.
2. Dokumentacj ę Placówki w poszczególnych obszarach dział ania prowadz ą
pracownicy na stanowiskach pracy oraz pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora Placówki
zgodnie z obowiązuj ącą w Placówce Instrukcj ą kancelaryjną ", pozytywnie zaopiniowaną
przez Archiwum Państwowe w Łodzi.
IX. FINANSE I MAJĄTEK PLACÓWKI
40. 1. Placówka prowadzi gospodark ę fbansową na zasadach obowi ązj ących
w jednostkach budżetowych, wynikaj ących w szczególno ści z przepisów ustawy
o rachunkowości i finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan fmansowy, opracowany
i zatwierdzony przez Dyrektora na podstawie uchwa ły budżetowej Rady Powiatu
w Wieluniu.
3. Dokumenty finansowe dotycz ące bieżącej działalnoś ci Placówki podpisuje
Dyrektor i Główny Księgowy
4. Za prowadzenie rachunkowo ści Placówki, odpowiada Główny Księgowy,
w zakresie okre ślonym odrębnymi przepisami.
5. Środki trwale i maj ątek ruchomy stanowią własność Powiatu Wieluńskiego
i podlegaj ą ewidencji w Placówce.
X. TRYB ZAŁATWIANIA SKARG I WMOSKÓW
* 41. 1. Kierowane do Placówki skargi i wnioski mog ą być wnoszone pisemnie, za
pośrednictwem poczty, za pomoc ą faksu, poczty elektronicznej, a tak że ustnie do protoko łu
w obecności pracownika Placówki.
2. W przypadku ustnego złoż enia skargi lub wniosku sporządza się protokół, który
zawiera:

1) datę przyj ęcia;
2) imię, nazwisko i adres sk ładaj ącego;
3) zwięzle okre ślenie sprawy;
4) imię i nazwisko przyjmuj ącego.
3. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor.
4. Placówka prowadzi rejestr skargi wniosków.
XL KONTROLA WEWĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA
42.1. Kontrol ę wewnętrzną w Placówce sprawuje Dyrektor wraz z G łównym
Księgowym.
2. Celem kontroli jest zapewnienie informacji niezb ędnych dla prawidłowego,
racjonalnego i ciągłego funkcjonowania placówki, ocena stopnia wykonania zada ń oraz
doskonalenia pracy.
3. Placówka prowadzi ewidencj ę przeprowadzonych kontroli wewn ętrznych
i zewnętrznych.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
42.1. Z treścią Regulaminu zapoznaje się wszystkich zatrudnionych w Placówce
pracowników oraz wychowanków z uwzg"ędnieniem możliwości wiekowych dziecka
2. Pracownicy są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia zapoznania si ę
z Regulaminem.
3. Pracownicy i wychowankowie są zobowiązani do stosowania Regulaminu.
4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si ę powszechnie
obowiązuj ą ce przepisy prawa oraz przepisy wewn ętrzne Placówki.
* 43. Przy oznaczaniu spraw Placówka u żywa skrótu DD
* 44. Zmiany w niniejszym Regulaminie mog ą być dokonywane w trybie
przewidzianym przy jego uchwalaniu.
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