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Rozdzial 1

Przepisy ogólne

§1
1. Regulamin cll,reśla ;zczegółor,vą organizację. specyfikę i zakres sprawowanej opieki

w Placówce op,lel 'sńczo - rłychowawczej . RóżeLny Zakątek" zwanej dalej Placówką

..Rózany Zalltlte,lr" .

2. Ilekroć w regula:nil rie jest mo\va o:

1)Placóvł:e - naleĘ prł,,e.z to rozumiet! Placówkę opiekuńczo - wychowawczą

,,1:.|..'.l .,, : i,]]].'],, W K-utnie

2)DYrektcrze - naleĘ pTzez to rozunrieć Dyrektora Placówki Opiekuńczo -
Wychtlrł,av czei ,,Tęczil"' ..w Kutnie,

3)ZesPole - n llezy przez to rozumieć ZespoŁ do spraw okresowej oceny sytuacji

dziecka.

4)Zarządzie Pc rł,'iatu - naleźry przez to rozumie,5 Zarząd Powiatu Kutnowskiego,

5)Regula,rni;Lie należy przez to rozurnieć Regulamin Organizacyjny Placówki

."l,,. ll,.,l,, .].,. ,l,, ].,:.wKulnie.

3. Do zakresu dzilllatlia |'lacówki nerl<:ży wykonywal le zadań wynikających w szczególności z:

1) ustawY z dnltt 9 cz:rwca 201l roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

( Dz. U. z2C2,0 r. p:|z.821 );

2) rozPorządzenitr z ,lnia 22 gtudnia 2017 ro<u Nfinistra Prac1 i Polityki Społecznej

w sprawie insty;uc irnalnej pie:czy zastępczej ( Dz, U. z2O11 r. Nr 292 poz. 1720);

3) statutu;

4) niniejsze$o regll|n6 1lu.

4. Placówka opiekur l]zo-wychowawcza ."Rózany Zakątek" w Kutnie zwana dalej

-.i-}lit{'{}\1k;,l !lłlilllli , ,;,l!.l,t1;:!,'"" je sl jednostką organtzac5,1nąPowiatu Kutnowskiego.

5. Organem ptowa<l,zar;ynr jest Pclvliat Kutnowsk .

6. Siedzibą Plzx:ó'ln'k jest mi{scowość Kutlro, ul. Oporowska 27, gmina Kutno,

Powiat Kutncllvs lli.'lVoj ewód zrul o Ł o dzkte.

,.,:.,]l]li,::i |,:i:



9, W Placówce Podejmowane są działania socjalizacyjne i inne na tzęcz pomocy dziecku
i rodzinie. . 

.

10. Placówka Opibkiinczo-Wychowawcza ,,Różany Zakątek" w Kutnie zwarla dalej

,,Placówką", jest jednostką typu socjalizacyjnego przęznaczoną dla 14 dzieci
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

11, W Placówce umieszczone są dzieci powyżej 10 roku Ęcia, wymagające szczególnej
oPieki lub mające trudnoŚci w przystosowaniu się do Ęcia w rodzinie. Umieszczenie
dziecka PoniVej 10 roku Ęciaw Placówce jest możliwe w przypadku, gdy w tej placówce

umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka otaz w innych wyjątkowych

PrryPadkach, szczególnie gdy ptzemawia za Ęm stan zdrowia dziecka lub dotyczy to
rodzeństwa.

12. W PrzYPadku gdY umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej łpu
socjalizacYjnego dziecko lub osoba, która osiągnęła pełnoletnoś c przebywając
w pieczy zastępczej, zostaĘ umieszczone w:

1) domu pomocy społecznej,

2) specj alnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

3) młodzieżowym ośrodku wychowaw cryffi,

4) mło dzieżowym o środku socj oterapii zap ewniaj ącym całodobową opiekę,

5) specjalnym ośrodku wychowawazłffi,

6) hospicjum stacjonarnym, 
*t

7) oddziale medycyny paliatywnej, ''

8) areszcie śledczym,

9) schronisku dla nieletnich,

I0) zakładziekarnym,

1I) zaWadzie poprawczym

dyrektor placówki może, pomimo przekroczenia dopuszczalnej licńy dzieci
w placówce, za zezwoleniem wojewody , przyjąc kolejne dziecko,

13. WYchowanek po uzyskaniu pełnoletności moze przebyu,ać w placówce

na dotYchczasowych zasadach do 25 roku życia pod waruŃiem kon§nuacji nauki
szkolnej i Przestrzesania obowiązujących zasad,, po ottzlmaniu zgody od dyrektora
Placówki.

14. Placówka zaPewnia dziecku całodobową opiekę oruz v,rychowanie, realizując zadania

Przewidziane dla Placówek opiekuńczo-wychowawczych t}.pu socjalizacyjnego,
a takŻe łączY dziaŁania terapeu§czne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane
nadziecko i rodzinę dziecka.



15. Kontrolę nad clziałainością Pla;ówki sprawuje Zarzt4d,Powiatu Kutnowskiego.

l6.

],.,.,],,,,,,,,,., ,] ,,.] ..l ],1

17. Placówka ws;llół;:lrii]uje, w zrkresie wykonywanych zadań, z sądem, PCPR, rodziną,

asYstentem rcdzin. , organiza:.orem rodzinnej pie<:zy zastępczej oraz innymi osobami

i instYtucjanrl. ktrlre podejnrują się wspiel,ania działań wychowawczych Placówki
w szczegÓlnoŚci'rv zakresię pr;rygotowania dzi,;cka do samodzielnego Ęcia.

18. Placówka mcxle używac na tab]icach, wywie:;zkach, pieczątkach i formularzach nazwy

własnej to jest P llc i,vka Opiel,:uńczo - Wychcwawcza ..Rózany Zakątek" w Kutnie.

§2
1. Regulamin Placowl,i określa jej szczegółową organizację, a także specyfikę i zakres

sprawowanej rtp lk
2. Regulamin uslala:

1) zasady dzia|irniil^ lrganizację i zadania Placo.ryki.

2) zasady oraz: tq,b ,;walit-rkowłrnia i kierowania dzięci do Placówki.

3) obowiązujący sta:rlard wycho,wania i opieki.

4) prawa i otlcllvi,lz1, j w,vclrowanlia.

3. Z regulaminenr zt-:zn|amia się clzieci przebywające w Placówce.

Rozdział 2

Typ

§31. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza ,,Różany Zakątek" w Kutnie realizuje

zadania dla placówek opiekuńczo - wychowawczych §pu socjalizacyjnego, w Ęm:
1) zaPewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne

PotrzebY bytowe, rozwoj owe, emocj onalne, społeczne, religijne, zdrowotne,

2) realizuje przygotowany we współpracy zasystentem rodziny plan pomocy dziecku,

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd

postanowi tnaczej,

4) podejmĄe działarlia w celu powrotu dzieckado rodziny,

5) zaPewnia dziecku dostęp do ksźałcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych,



6) obejmuje dziecko dzińaniami terapeu§c znymi,

7) zapewn u 
1o.1::""ie 

zprzysługujących świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3
Zasady i tryb kwalifikowania

oraz kierowania wychowanków do Placówki

§4
1, WYchowaŃowie PrzYjmowani są do Placówki na podstawie skierowania Starosty,

które wYdaje w jego imieniu Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinię
w Kutnie, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Placówki.

2, W PrzYPadku braku miejsc w Piacówce Dyrektor moze odmólvió przyjęcia dziecka,
jednakze za zezwoleniem wojewody moze vzyjąó kolejne dziecko pomimo
pr zel<r o czeni a dopus z czalnej |ic zby dzi ec i

3, Rodzeństwo kierowane do Placówki nie powinno być rozdzielane, chybą że istnieją
uzasadnione Przeciwwskazaniado umieszczęniarodzeństwa w tynr sarnym miejscu. 

.

4. przyjmowanie dzieci do placówki odbywa się przezcałą dobę.

5, Placówka Za zgodą StarosĘ możę przyjąó dzieeko z terenu innego powiatu,
jeśli dysponuje wolnym miejscem w tei Placówce.

§5
Dokumentacja niezbędnaprry przyjęciu dzieckado Placówk i zawieraw szczególności:

1) szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacje
o rodzeństwie;

2) informacje o prowadzonej pracy zrodziną dzieckai jej rezultatach,

3) odPis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis
aktu zgonu zlnarłego rcdzica,

4) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców
dziecka lub osoby trzectej o umieszczenie dziecka w placówce,

5) dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,

6) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne.

§6
1, Do Placówki skierowane moze byó równie ż dziecko cudzozięmców mających miejsce

zamięszkania i PrzebYwających na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, posiadających



ZęZwolęnię na osiędlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany

w Rzeczypospolitęi Polskiej .

2, Dokumentacja niezbędna prlrv przyjęciu dziecka cudzoziemców do Placówki zawiera

w szczególności:

1) dokumen§ potwierdzające tożsamość dziecka,

2) dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

jeżeli zostały wydane,

3) dokumenty podroĄ dziecka,

4) informacje o okolicznościach pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

5) informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie,

6) informacje o rodzicachdziecka,

7) dokumenĘ o stanie zdrowia dziecka.

§7
Dyrektor Placówki w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

składa do właściwego sądu wniosek wraz z uzasadnieniem o wszczęcie

z urzędu postępowania o wydanie zanądzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia

waruŃÓw umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie

przysposabiającej. Do wniosku Dyrektor Placówki dołącza opinię gminy lub podmiotu

prowadzącego pracę z radziną.

§8
1. W przypadku przeniesienia dziecka z Placówki do innej placówki opiekuńczo-

wychowawczej, za jego przebieg odpowiada Dyrektor Placówki.

2. Dostępnądokumentację, oktorej mowaw§ 5 i § 6niniejszegoregulaminu przekazuje

do Placówki powiat, który kieruje dziecko do instytucjonalnej pieczy zastępcz€1,

3. W przypadku powrotu dziecka z Placówki do rodziny, Dyrektor Placówki zuwiadamia

rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo inne osoby upoważnione ptzez sąd w celu

osobistego odebrania przęz nich dziecka, atakże asystenta rodziny prowadzącego pracę

zrodziną dziecka.

4. Na wniosek Dyrektora Placór,vki lub na wniosek wychowawcy, za zgodą Dyrektora

Placówki po zasięgnięciu opinii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powiatu

właŚciwego do ponoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych

na ltrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Starosta Powiatu, który

skierował dziecko do Placowki, moze przenieść dziecko do innej placówki opiekuńczo-

wychowawczej tego samego typu.



' 
" .: _ Rozdział 4

Zasady działania i organizacja Placówki

§9
Strukturę organizacYjną Placówki określa schemat orgańzacyjny stanowi ący zŃącznlk
do niniejszego regulaminu

§10
1, Niezwłocznie Po Przyjęciu dziecka do Placówki sporządza się diagnozę psychofizyczną

dziecka zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami.

2. Diagnozę sporządzają specj aliści Zespołu.

3. W diagnozie uwzględnia się analizę:

1) mocnych stron dziecka i jego patrzeb w zakresie opiekuńczym,, rozwojowym,
emocj onalny m ot az społecznym,

2) przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tegokryzysu na rozwój dziecka,

3) relacji dzieckaz jego nĄbliZszymotoczeniem oraz osobami ważnymi dladziecka,
4) rozwoju dziecka.

4. Diagnoza zawiera odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczęn dziecka wskazania
doĘczące:

1) dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem,

2) programu terapeuĘcznego, . 
-.

3) pracy z rodzirlą dziecka,

4) PracY PrzYgotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka,

5) przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

§11
1,Niezwłocznie Po sPorządzeniu diagnozy wychowawca kierujący procesem

wYchowawczlm dziecka, we współptacy z asystentem rodziny prowadzącym pracę
z rodziną dziecka, oPracowuje plan pomocy dziecku, & w przypadku gdy rodzinie
dziecka nie został przydzielony asystent rodziny- we współpracy z podmiotem
or ganizuj ącym pracę z r o dziną.

2,OPracowując Plan Pomocy dziecku, stosownie do okoliczności, rozwoju psychicznego
i ftzYcznego stanu zdrowiai stopnia dojrzałości dzieckauwzględnia się zdanie dziecka.

3.W planie pomocy dziecku:

l) okreŚla się cele i działania krótkoterminowe i dfugoterminowe, uwzględniając



w szczęgólnos_ci "wiek dziecka, jego możliwości psychofizycme, sytuację rodzinną

i przebieg proieqp przygotowania dziecka do usamodzielnienia,

2) v,ryznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniając powrót dziecka do rodziny,

umieszczenie dziecka w rodzinie prrysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie

zastępczej lub przy gotowanie dziecka do usamodzielnienia.

4. Plan pomocy dziecku opracowany jest na podstawie:

1 ) diagnozy psychofizy cznej dziecka,

2) zebranej dokumentacji,

3) analizy procesu zmian rozwoju psychiczne go t ftzycznego dziecka w placówce,

4) anaIiry potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi

z rodziną, relacji społecznych i fuŃcjonowania w grupie i środowisku rówieśni azym

i szkolnym,

5) analiry środowiska, z którego dziecko pochodzi,

6) anaIizy rozwoju edukacyjnego,

]) analizy wpływłl sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka

i jego fuŃcjonowanie w plaeówce, atakże pozanią,

8) oceny efektów pracy zrodzinądziecka prowadzonej przezasystenta rodziny.

5. W Przypadku powzięcia informacji o ciqry małoletniej plan pomocy dziecku

modyfikowany jest lriezwłocznie po zasięgnięciu tej informacji.

§12
1. W Placowce dla kiłz,iego dziecka prowadzi się:

1) plan pomcrc1 d;lie r:_ku,

2) kartę poby,tu dzie:lla. którą uzupełnia się nie rzadziej niz co miesiąc.

3) karlę udzia]u w zapciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę

prowadzącel terap ; z opisem ich przebiegu o ile dziecko tego wl,maga.

4) arkusz bacleLlr i rlblerrvacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

2. Kartapobytu iiz:iecki L zawiera w szczególności:

1) opis relacji cziecl a.zrcdzicami i innymi oso:ami bliskimi dziecku,

2) oPis funkcjcnclwiL:Lia społec;łnego dziecka lv placówcę l poza nlą, z uwzględnieniem

samowolne go rpl t ;zczenia p1 a,;ówki,

3) informacje 0 l)tz:biegu kontaktów placowki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza,

oraz jego nirlrki s;,_<olnej,

4) oPis rozrvoju r:łiecka ze szczególnym uw;lględnieniem stanu emocjonalnego

i samodzięlneg,,:l <,,,ł,iecka,



5) informację o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego,

6) informacje.o lćkach podawanych dziecku,
J<_

7) infbrmacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym szpitalu psychiatrycznym,

8) informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,

9) oPis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi natzeczdziecka
i rodziny, w tym z asystentem rodziny.

3. SPecjaliści prowadząkartę udziału w zajęciach z opisem ich przebiegu o ile dziecko tego

wymaga oraz arklsze badń i obserwaoji psychologicznych oraz pedagogicznych.

§13
Placówka prowadzi również następuj ącą dokumentacj ę doĘ czącą wychowanków:

1) ewidencjęwychowanków,

2) tęczki akt osobowych wychowanków,

3) karty odzieżowe wychowaŃów,

4) zeszytkontaktów zrcdziną,

5) rejestr ucieczek,

6) dokumentacjęmedycmą,

7) zeszytraportów dyzurów,

8) zeszytsystemuoddziĄwńwychowawcrych,

9) inną niezbędną dokumentację. \
§14

1. Dzieci przebywające w Placówce mogą tworryć samorząd.

2. or garizację samorządu określa regulamin uchwalony przez wychowanków.

3. OPiekuna samorządu wybierają wychowankowie spośród pracowników zatrudnionych

w Placówce.

4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Placówki wnioski i opinie we wszystkich

sprawach doty czący ch fuŃcj onowania Placówki.

§15
1. Kłżdy wychowanek ma prawo do utrzymywania kontaktów z rcdziną.

Okręsowe urlopowanie do domu rodzinnego odbywa się na waruŃach określonych

przezSąd.

2. DYrektor Placówki może odmówió okresowego urlopowania dziecka do domu

rodzinne go w następuj ących pr zy padkach:

l)braku naleĘĘch warunków higieniczno-materialnych do prąvjęcia dzieci w domu



rodzinnym 
_ Po uprzednim sprawdzeniu waruŃów przezwychowawcę, pracownika

socjalnego IuĘ pedagoga rodzinnego Placówki,

2)PobYt w domu rodzirrrrym stwatza zagtożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka,

w tym także zagrozenię demoruIizacjądziecka,

3)rodzice notorycznie nie wywiązuJą się z właściwej opieki w czasie pobytu dzieci

w domu rodzinnym,

4)pobyt w patologicznym środowisku wpĘwa negatywnie na wychowanka.

3. O fakcie odmowy urlopowania dziecka do domu rodzinnego i jej przyczynach Dyrektor

Placówki bezzńo cznie p owiadamia właściwy S ąd.

§16
1. W przypadku satnc,lrolnego o,]ttszczenia Plac5wki przez dziecko lub nie zgłoszenia się

dziecka \^ \Ą).,:nitcz rlym terminle:

1) przeprowaCza sił : postępolł,trnie wyjaśniające,

2) powiadamilt:;ię r] tl,m tbkcie w ciągu 24 godzin Policję, właściwy Sąd, Powiatowe

Centrum F'<llTLJcy Rodzinit:. rodziców, opieklrnów prawnych dziecka, asystenta

rodziny. p rr;.łal lz ] cego prac§, z,, r o dziną dzi ecka.

2. DYrektor Placórvki w przypalllu samowolnego opuszczania lub rażącego naruszenia

zasad współ;i'lcl:t lt, Flacówcle moze osobę, któla ukończyła 18 rok Ącia skreślić

z ewidencji \Ąl]lchol vanków przellywajacych w placówce.

3. Przęz samowc-lnt) (l]uszczanie F'lacówki lub r;rżące naruszenie zasad współżycia naleĘ
rozumieć:

1) oPuszczcttię ]ulacówki bez wiedzy opiekurrów na co najmniej 24 godziny

i brak rłyjaślr erria Ltieobecności w ciągu 48 gcldzin,

2) nie realizolvalrii obow.iązkrr s;zkolnego.

3) stosowartie p:ze,rocy tizyczrLej wobec innych wy-chowanków, bądź pracowników

Placórł,l:i,

4) dokonanie ),radzieży mienia Placówki, mienia innych wychowanków,

bądz praco,ł n ikrlrł .

5) dokonanie w.rkr .lczenia o charakterze przestępcrrym,

6) spozywalr e al;oholu, za:rywanie narkot,lków lub innych środków odurzających

na terenie F'lalórłk i lub przeb;lr,vanie rv Placórvce pod wpływem \\ryzej wymienionych,

7) Przejalviani,: lachowań o charakterze demoralizującym na terenie Placowki

i pozanią.
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§17
1. Wychowanek trirci uprawnienia wychowaŃa Placówki, jeżeli m.in.

1) ukończYł'l§ rok Ęcia i nie deklaruje chęci dalszego pobytu w placówce

i kon§nuacji nauki,

2) ukończył 25 rok Ęcia,
3) nastąPiła nnianajego sytuacji prawnej, w tym uregulowanie w inny sposób władry

rodzicielskiej i umieszczenie w innych formach opieki,

4) W PrzYPadku Powrotu do domu rodzinnego na podstawie prawomocnego
postanowienia Sądu,

5) ukończYł 18 lat i nagminnie łamie regulamin i zasady obowiązujące w placówce.

§18
1, W Placówce działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej

,,Zespołem".

2. zespoł dokonuje okresowej oceny sytuacji dzieckaw celu:

1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,

2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,

3) modyfikowania planu pomocy dziecku,

4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną

umożliwiaj ącąptzysposobienie, .l
5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,

6) ocenY możliwoŚci powrotu dziecka do rodziny lub umieszczęnia go w rodzinnej
pieczy zastępczej,

7) informowania Sądu o potrzebie umięszczenia dziecka w placówce działającej
na Podstawie Przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe.
przepisów ustawy o działalności leczniczej lub o pomocy społecznej.

3, ZesPÓł dokonuje okresowej oceny sytuacji dzięcka w miarę potrzeb. nte rzadziej, niż co
PÓł roku- Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie
wniosek doĘczącY zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła
go do Sądu.

4. Do zadańZespołu naleĘ także:

I) sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka;

2) sPorządzanie opinii o kontaktach dzieck a z rodziną biologiczną i wpływie tych
kontaktów na dziecko;

3) sPorządzanie oPinii o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca
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zanieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej maj{cej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to teĘ wjego najlepszym

interesie;

4) sporządzanie opinii o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie

przysposabiającej;

5) sporządzanie opinii o możliwości nieumie szczenia wspólnie rodzeństwa

w rodzinie przysposabiającej z powodu nięznalęzienia kandydata do przysposobienia

rodzeństwa;

6) przekazywanie właściwemu ośrodkowi adopcyjnemu informacji i dokumentacji

o których mow? w art.38a ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej oraz informacji o przebiegu pobytu dzieckaw pieczy zastępczej.

§19
W skład Zespołu, o którym mowa w § 18 regulaminu wchodzą:

1) Dyrektor Placólłki lub osoba przezniego -vqrznaczona,

2) pedagog, psycholog, pedagog - rodzinny oraz pracownik socjalny,

3) wychowawca kierujący procesem wychowawcrym dziecka,

4) przedstawicie l organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

5) lekarz i pielęgniarka w miarę indywidualnych potrzeb dzięcka,

6) rodzice dziecka. z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich; \.
7) inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę zrodzinądziecka,

oruz ptzedstawiciel ośrodka adopcyj nego.

i.
§20

W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej oraz rodzinnej dziecka,

do udziału w posiedzeniu stałego Zespołu mogą być zapraszari przedstawiciele: sądu

rodzinnego właściwego ze względu na miejsce położenia Placówki, właściwego

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony

zdtowia, ins§tucji oświatowych, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego oraz organizacji

społecznych statutowo zajmujących się problema§ką rodziny i dziecka a także osoby

bliskie dziecku.

ZesPÓł dokonując oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

oraz kwalifikując dziecko do przysposobienia, ma obowiązek wysłuchać dziecko,
jeżeli jego wiei< i stopień dojrzałości na to porwalają, oraz stosownie

do okolicmości uwzględniają j ego zdanię.

2.
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Rozdział 5
. .: * Standard wychowania i opieki

Placówka zapewnia wychowankom: 
§ 21

1) wyzywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych

oraz stanu zdrowia,

2) dostęp do opieki zdrowotnej,

3) zaopattzenie w produkty lecznicze,

4) zaoPatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczetia Ąwieniowego
orźż W}roby medycznę wtaz z pokryciem udziału środkow własnych dziecka

- do wysokoŚci limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki

zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych,

5) dostęP do zajęć wychowaw czych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych

i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,

6) wyposażenie w:

a. odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego uzytku, stosownie

do wieku i indywidualnych potrzeb,

b. zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

c. środki higieny osobistej,

7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne, Ą.

8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku żrycia,

której wysokość, nie niższą niż I Yo i nie wyższą niż 8 % kwoty odpowia,dającej

kwocie, o której mowa w art. 80 ust. l pkt} ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej, ustala co miesiąc Dyrektor Placówki,

9) dostęp przęz całą dobę do podstawowych produktów żywnościowychoruznapojów,

10) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:

a. w szkołach poza placówką,

b. w systemie nauczanlaindywidualnego,

11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadń domowy,ch otaz w miarę

p otrzeby pr zęz udziń w zaj ę c i ach wyró wnaw czy ch,

l2)uczestnictwo, w miarę możliwości, w zĄęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-

sportowych,

13)oPłatę zapobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością,

w któĘ znajduje się Placówka,
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14) Pokrycie kosżów ptzejazdu do i zmiejsca uzasadnionego pobytu poza Placówką.

§22
I.Liczba dzięci pozostających pod opieką 1 osoby pracującej z dzieómi w Placówce

o dp owi ada p otrzeb o m dzie ci or az rc dzajowi prowad zony ch zą ęć.
2.Pracę Z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca.

3.WYchowawca kierujący procesem wychowawczłm dziecka realizuje zadania wynikające

z Planu Pomocy dziecku oraz pozostaje w staĘm kontŃcie z rcdziną dziecka, przy cąrm

wychowawca kieruje procesem wychowawczymdo 5 wychowaŃów.

4- OPieka w Placórvce jest odpowiednia do potrzeb dzieci i rodzaju prowadzonych zajęć,

ztym,że:

1'} w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką jednego wychowawcy

może przebywaó nie więcej niż 14 dzieci,
-;} w czasie zajęć prowadzonych pIzęz pedagoga, psychologa albo osobę ptowadzącą

terapię, pod opieką może przebywać nie więcej niZ 6 dzieci.

5. Liczbę osób spra'łujących opiekę nocną w Placówce ustala się na poziomie

gwarantuj ącym bezpieczęństwo kńdego dziecka.

6. W Placówce, w godzinach nocnych, opiekę sprawuje, co najmniej 1 osoba pracująca

z dzieckiem.

7. OPieka W godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający bież{ey

i stały nadzór nad dzieórni.

8. OsobY Pracujące z dzieckiem, sprawujące opiekę w godzinach nocnych, zobowiązane

są, co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód.

9. Rozkład zajęc z dziećmi oraz opiekę nocną określa harmonogram pracy ustalany ptzęz

Dyrektora Placówki.

Rozdział 6

Pu,awa i obowiązki wychowanka Placówki

§23
Wychowankowie Placówki mają prawo do:

1) opieki i wychowania;

2) powrotu do rodziny;

3) utrrymywania osobistych kontaktów zrodzicami, zv,ryjątkiem przypadków, w których

sąd zakazŃ takich kontaktów;

4) stabilnego środor,viska wychow awczego

5) ksźałcenia, rozwc,ju uzdolnień, zainteresowań i przekonń orazzńavly i wypoczynku;
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6 ) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego $c|a;
7) ochrony przedprbitralną lub bezprawnąingerencją w zycie dziecka;

8) informacji i u.lriZania opinii w sprawach, które go doĘczą, odpowiednio do jego

wieku i stopnia dojrzałości;

9) ochrony ptzedponiżającym traktowaniem i karaniem;

10) poszanowania tozsamości religijnej i kulturowej;

1 1) dostępu do informacji dotyczącychjego pochodzenia.

§24
Wychowankowie Placówki mają obowiązek:

1) ksźałtowania w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania i rozurnienia innych,

2) wsPÓłdzińania i współtworzenia w Placówce wspólno§ wychowaŃów
i wychowawców,

3) respektowania uchwał i programów Samorządu,

4) poszanowania godności i podmiotowości innych osób,

5) niestosowania żadnej z form przemocy wobec współwychowaŃów,

6) akceptacji poglądów, przekonań i religii innych osób,

7) brańa czynnego udziału w organizowaniu Ącia Placówki ,

8) odpowiedzialności za własny rorwój,

9) unikania sytuacji zagrużających zyciu i zdrowiu własnemu oraz innych osób,

10)udzie1aniapomocyisłużeniaopiekąwychowaŃommłodszymisłabszym,

11)realizowania obowiązku szkolnego lub uczestniczenia w innych formach ksźałcenia,

l2)traktowania nauki i wyrównywania braków jako swojego podstawowe go zadania,

13)dązenia do wartościowego spędzania czasu wolnego,

14)dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

1S)poszanowania mienia osobistego oraz nienaruszaniawłasności osobistej innych osób.

Rozdział 7

struktura organizacyjnao podział zadań i kompetencji

§25
Struktura organizacyjna Placówki określona jest przez:

1 ) niniej szy regulamin,

2) schemat orgarizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.
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§26
1. Dyrektor kieruj ; llia :ow.ką i reprezentuje ją na zewnąttz.

2. DYrektor jes1 otipc';viedzialny za praw.idło,vą i prowadzoną zgodnie z przepisamt

działalność placć rvki,

3. DYrektor jest z,rvierz:hnikiem słuzbowym wsą,stkictr pracowników Placówki.

4. DYrektor wykclttu je r :łynności z zakresu prawa l)racy wobec pracowników Placówki.

5. Dyrektor wydef e :,,a,,lądzenta cl c]rarakterze orgtnlzacyjno-porządkowym.

6. Do podstawovrl,cil z, rclaIi dyrektora nalezy w szczególności:

1) kierou,arie bi:ż:ącymi sprawami Placówki;

2) ustalaniej orilal .zacji l zasadpracy:

3 ) nadzoro,ł an ie .: e:alizacii blrclzetu Placówki :

4) nawtąz,y tl,allie i rozwiązylvanie z pracowrikami stosunków pracy;

5) zapevłtierrie funkcjonc,rł,ania adekwatnej. skutecznej i efektywnej kontroli

zarządcze.i,^

6) sprawoliirnLe lt:Ldzoru merytorycznego i }:ontroli prawidłowej realizacji zadańprzez
podległych l)rź|,;o,i ników;

7) zaPewni,=nie d:ieciom odpowiednich stan,Jardćw opiekuńczych i wychowawczych;

8) czuwani,-- llild tzestrzegalriem przepisów prawa;

9) kształtclrvanie ;dpowiedniej atmosf-ery w l)lacówce:

10) zaperł.rLienie ,,iłaściwych r,varunków bhp i ppc,z.;

1l) ułatwianie pr tcownikom podnoszenia kv,,alifikacji i aw.ansu zawodoweo..

12) przestt:leg lni : dyscypliny pracy ;

13) realizov/a-iie powierzolrych do wl,konania uchwał organów Powiatu oraz

zarządzeń iittrro ity;

14) PodejmorłlalLle odpowerJnich przedsięwzięć wynikających z obowiązujących

uregulowiril prervnych dot,yczących furkcjonowania placówek opiekuńczo

wychowawcz} r]|

7. DYrektor na l]z:]-s l;wojej nie,obecności w Placó,wce upoważnia w formie pisemnej

Pracownika Plircrir,i'i<i Jo załatvńania spraw r,, jego imieniu w zakresie określonym

w upowaznienirr.

8. Dyrektor na czas, l ,:obecności w Placówce wyctLowa\ł.cy. o którym mowa w pkt..7,

upowaznia w fonrLie pi;cmnej innego pracownika.

§27
1, W Placówce::tttrLtdlrieni są wy,clrowarł,cy w t5,m wychowa\ł.ca, o którym mowa w § 26

pkt. 7.
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2. Obsługę w zakresie zadań głównego księgowego, psychologa, pedagoga, pracownika

socjalnego oraz, prilcowników administracji i obsługi zapewnia Placówka opiekuńczo-
Wychowaw cza,',T ęĆzł' w Kutnie.

§28
Do Podstawowych obowiązków wszystkich pracowników zatrudnionych w Placówc e naleĘ
w szczegilności:

I. ptzesttzeganie Regulaminu Pracy Placówki;

2. Przestrzeganie ustalonego w Placówce czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób

najbndziej efektywny;

3. dĘenie do osiągania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kieruŃu
inicjatywy;

4. przestrzeganie przepisów zzakręsubhp i ppoż.;

5 . przestrzeganie taj emnicy służbowej ;

6. organizowanie stanowiska pracy w sposób zapewniający mu spra\,vne i terminowe

wykonywanie zadań;

7. natychmiastowe i dokładne wykonywanie poleceń służbowych;

8. powiadamianie przełożonego o wszelkich dzińańachna szkodę Placówki;

9. poddawanie się okresowym badaniom lekarskim;

10. dbałość o sprzęt i mienie Placówki.
Ą-.

§29
1. Do zakresu obowiązków wychowawcy - koordynatorunaleĘ:

1) zaPewnienie prawidłowego fuŃcjonowania i sprawnej realizacji zadań Placówki w celu

zaspokoj en ia p otr zeb zyciowych dziecka;

2) koordynowanie pracy wychowawców Placówki, zgodnię z pianem pracy placówki

i obowiązuj ącymi przepisami;

3) PrzYgotowanie merytoryczne posiedzeń zespofu do spraw okresowej oceny sytuacji

dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) udzielanie pomocy pracownikom w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych
z wYchowaniem, opieką, w kontaktach z rodzinami wychowanków, opiekunami prawnymi,

rodzinami zaprryljaźnionymi i innymi osobami bliskimi dziecku;

5) dokonYwanie kontroli pomieszczeń na terenie Placówki i informowanie Dyrektora
o potrzebach wynikaj ą cy ch z fuŃcj onowania Placówki ;

6) koordynowanie spotkań, uroczystości;
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7) PrzYgotowanie godzinowego rozl<ładu ozasu pracy rvychowawców. miesięcznego wykazu

godzin ponadwvr iator u,,rch i zastępstrv doraźnyclr.

2. Wychowawca) rl lltó,ym mowa w § 27 ust. 1 odlowiirda za:

l) sprawnośc organiz:ac;ljną i pozirlm placy wychowawczej;

2) realtzację stanJar,1ó,l wychowania i opieki zgotlnie z: obowiązującymi przepisami;

3) pr zy dziŃ wl,ch rv; a' ; conr opiek i lrad poszcze gó lnymi wychowankami ;

4) zaPewnienie rel;:tlil,ircji planu pracy Placć,wki, zalęceń organu nadzoru, organu

prowadzącego przez v{,chllwawcćrł,.

§30
Do zadań i kompete,:,cj ,wrlchowalvoy nalezy w sz)zegtllności:

l) oPracow.r'rvanie planu p()rnocy dziecku oTeLz wypełnianie karly jego pobytu

w Placówce.

2) utrzymyv/itnlr: s fałego kontaktu z rodzinądziecka,

3) organiza.cjl1 J)ra,:}, rł, grupie,

4) zapewnienie rlp :ki wycho,,lrawczej w porz. nocnej,

5) uczestni,cl.\vo \Ą-])racach zel;połu do spraw rrkresowej oceny sytuacji dziecka,

6) prowadz,er ie za ,ić dostoso,wanych do potrz:eb i możliwości dzieci.

7) tw'orzenie atn rlsfery dajqLcej wychowankom poczucie akceptacji, szacunku

i zyczliwegcl zaillte,:,sowania trlołączonego z gtltowclścią pomocy,

8) zaopatrzenie w i,;howanków w odzież, przybory szkolne i przedmioty osobistego

użytku,

9) wytwarzarie rrariyków higienicznych.

1 0) współd zttńar'.e r przedstarł,ici elami słuzb1, zdro.,,ł.ia.

1 1) utrzymylt,źtn, r) r ;14ularnych kontaktów ze si:kołą.

12) troska o pc|c2luc : bezpleczł;t'Lstwa lrrychowlnkó,,ł.

13) tworzenie sprzyiających u,trrunków do rozlvijania uzdolnień wychowanków,

14)Poszanorł'zmit: ;lrawa do indywidualnyclt zatniłowań wychowanków i w miarę

możliwości vll;pirlrt llie ich,

15) Poszano'n'e mie i 'llspieranie przekonań i postaw rłynikający ch z przyjętej religii,

16) przygotorvanie wychowantrlów do sarrodzielnego życia. współuczestniczenie

w procesie ttsa.mod. lielnienia vychowanków,

17)wsPÓłdzitńar,je:: pedagogiem, psychoJogi:m, l.erapeutą. w konsekwentnym dązeniu

do wYrÓ\łn';w lnia de,ficytów ro:lwojclwych, zaległości szkolnych,

atakże w modyfikc ,^laniu zacho,wań i postaw społecznych.
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l8)wsPÓłuczestniczenie w organizowaniu okolicznościowych imprez, spotkań, Ęciu
kulturalnym,.,, :

1 9) podej mo*rii J ari Ńan w pozyskiwaniu sponsorów,

20) wYkonYwanie innYch zadań zleconych ptzez Dyrektora zvviapanych
z funkcjonowaniem darrej Placówki.

Rozdział 8
Gospodarka Finansowa Placówki

§31
l. Placówka jest jednostką budzetową, której wydatki pokrywane są ze środków budzetu
powiatu, a uzyskane dochody odprowadzane na rachunek budzetu povliatu.

2. Podstawą gosPodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków placówki,

przyjmowany na okres roku kalendarzowego.

3, RachuŃowoŚÓ Placówki Prowadzona jest zgodnie zprzepisami obowiązującymijednostki
budżetowe.

4, Za gosPodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość Placówki, odpowiedzialność
ponosi Dyrektor placówki obsługuj ącej .

5. DYrektor Placówki obsługującej gospodaruje oddaną do używania placówką i naby§m
mieniem ruchomym Powiatu Kutnowskiego.

6-Rozporządzanie mieniem, o którym mowa w ust. 5, wymaga zgody ZarząduPowiatu. Ł..

Rozdział 9
postanowienia końcowe

§32
SPrawY szczegółowe, nie ujęte w niniejszym regulaminie reguiowane są w formie
wewnętrzny ch zar ządzeń Dyrektora.

§33
Wszelkie zlnianY w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywarle pTzęz Zarząd powiatu

kutnowskiego w trybie przeńdzianym dla jego uchwalenia,
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