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UCHWAŁA NR 34/2011
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 5 maja 2011 r.

w sprawie Regulaminu Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 

214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 

180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 106 

,poz.675, Nr 40, poz.230) w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 

października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) Zarząd powiatu 

Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej stanowiący załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 148/2002 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Józef Matysiak

Wicestarosta 

Marian Krzyczkowski

Członek Zarządu 

Tadeusz Damaz

Członek Zarządu 

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu 

Marek Sekuter
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Załącznik do Uchwały Nr 34/2011

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 5 maja 2011 r.

Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej określa strukturę organizacyjną Domu, 
zakres działania i zasady funkcjonowania Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 

2. Dom jest publiczną placówką opiekuńczo – wychowawczą i ze względu na zakres oraz specyfikę działań jest 
placówką socjalizacyjną. W domu nie powinno jednocześnie przebywać więcej niż 30 dzieci. 

§ 2. Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej działa w szczególności na podstawie: 

1)ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm.); 

2)rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek 
opiekuńczo - wychowawczych ( Dz. U. z 2007r. Nr 201,poz. 1455 ); 

3)ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458 ); 

4)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U, z 2005r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.); 

5)Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn.zm.); 

6)rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na 
usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 6 poz. 45 z późn.zm.); 

7)Statutu Domu Dziecka ( Uchwała Nr Nr XVIII/112/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
z dnia 30 kwietnia 2008r); 

8)niniejszego regulaminu. 

Rozdział 2.
Cele i zadania Domu 

§ 3. 1. Celem Domu jest pomoc dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz 
podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenie go 
w innej rodzinnej formie zastępczej. 

2. Dom w ramach funkcji socjalizacyjnej ma na celu w szczególności: 

1)zapewnić dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokoić jego niezbędne potrzeby; 

2)prowadzić zajęcia socjalizacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci 
pozbawionych częściowo lub całkowicie wychowania w środowisku rodzinnym oraz przygotować ich do życia 
społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym zapewnić odpowiednie zajęcia specjalistyczne i rehabilitację; 

3)zapewnić dzieciom kształcenie , wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; 

4)podejmować działania w celu powrotu dziecka do rodziny poprzez współpracę z rodzicami naturalnymi oraz 
pozyskiwać rodziny adopcyjne lub umieszczać w rodzinnych formach opieki poprzez m.in. współpracę 
z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym, sądem rodzinnym oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie; 

5)współpracować z rodziną dziecka m.in. poprzez udzielanie pomocy informacyjnej, prawnej, pedagogicznej oraz 
psychologicznej. 

§ 4. Do zadań Domu należy zapewnienie odpowiedniego standardu wychowania i opieki, w szczególności: 

1)tworzenie dzieciom warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka; 
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2)poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego 
wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego 
działaniach; 

3)zapewnienie poczucia bezpieczeństwa; 

4)dbałość o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami , rodzeństwem i z 
innymi osobami , zarówno spoza placówki opiekuńczo - wychowawczej, jak i przebywającymi lub 
zatrudnionymi w tej placówce; 

5)uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych; 

6)poszanowanie potrzeb religijnych dziecka; 

7)zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną; 

8)uczenie poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej; 

9)uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych 
i sportowych; 

10)kształtowanie u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych; 

11)przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności 
w życiu; 

12)wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci; 

13)uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi; 

14)opieki następczej przez okres 3 lat po usamodzielnieniu i pomocy byłym wychowanków znalezieniu pracy, 
mieszkania oraz wsparcia ze strony pracujących w placówce specjalistów. 

§ 5. Dom realizuje swoje działania przez: 

1)umożliwianie dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami oraz innymi osobami 
bliskimi , z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów 
z dzieckiem; 

2)współpracę w szczególności z : 

a) powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi ze względu na miejsce 
zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci, 

b) ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci, 

c) szkołami do których uczęszczają i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem 
w placówce, 

d) sądami rodzinnymi, 

e) kuratorami sądowymi, 

f) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci, 

g) właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców 
i siedziby placówki parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów 
i związków wyznaniowych. 

Rozdział 3.
Zasady organizacji i pracy Domu 

§ 6. Pracownicy uczestniczący w procesie wychowania i opieki powinni wykazywać należytą postawę wobec 
przebywających w Domu dzieci. 

§ 7. 1. Domem Dziecka kieruje Dyrektor, który jest pracodawcą w stosunku do pracowników Domu Dziecka, 
reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej. 

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

1)kierowanie bieżącą działalnością Domu i reprezentuje go na zewnątrz; 
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2)zapewnienie opieki i wychowania przebywającym wychowankom; 

3)zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci co najmniej na poziomie obowiązującego standardu usług 
świadczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

4)dysponowanie środkami finansowymi Domu i majątkiem Domu; 

5)nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych; 

6)dokonywanie podziału zadań i czynności pomiędzy pracowników Domu, ustalanie ich zakresu czynności; 

7)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

3. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Domu pracowników. 

4. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje: 

1)w sprawach finansowych - główna księgowa; 

2)w sprawach wychowawczych - upoważniony pracownik pedagogiczny placówki. 

5. W procesie wychowania i opieki uczestniczą wszyscy pracownicy Domu, którzy powinni wykazywać 
należytą postawę oraz dawać dobry przykład przebywającym w nim dzieciom. 

§ 8. W strukturze organizacyjnej Domu wyodrębnia się: 

1)Dział Opieki i Wychowania; 

2)Dział Ekonomiczno - Administracyjny; 

3)Dział Obsługi; 

4)Stały Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. 

§ 9. 1. Dział Opieki i Wychowania tworzą 

1)pedagog; 

2)wychowawca; 

3)psycholog; 

4)pracownik socjalny; 

5)terapeuta. 

2. Do zadań działu Opieki i Wychowania należy: 

1)zapewnienie wychowankom całodobowej opieki; 

2)kierowanie procesem wychowawczym dziecka; 

3)opracowywanie indywidualnych planów pracy; 

4)okresowa ocena sytuacji dziecka; 

5)tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych; 

6)utrzymywanie kontaktów z rodzinami dzieci; 

7)współdziałanie z opiekunami prawnymi dzieci i rodzinami zaprzyjaźnionymi; 

8)wdrażanie dzieci do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czynności otoczenia, prac 
samoobsługowych i porządkowych; 

9)współdziałanie z lekarzem i pielęgniarką w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia wychowanków oraz 
opieka w czasie choroby; 

10)współpraca ze szkołami, do których uczęszczają dzieci; 

11)zaopatrzenie dzieci w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku; 

12)odpowiedzialność za wyposażenie usamodzielnionych dzieci; 

13)prowadzenie dokumentacji wychowanków; 
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14)ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce; 

15)kontrola stanu zdrowia wychowanków; 

16)wyjazdy z dziećmi do lekarzy specjalistów. 

§ 10. 1. Dział Ekonomiczno - Administracyjny tworzą: 

1)główny księgowy; 

2)administrator; 

3)magazynier; 

4)intendent. 

2. Do zadań działu ekonomiczno-administracyjnego należy: 

1)prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami; 

2)prowadzenie gospodarki finansowej jednostki; 

3)analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki; 

4)sporządzanie sprawozdawczości finansowej z równoczesnym dokonywaniem analizy stopnia realizacji 
budżetu; 

5)prowadzenie terminowo i prawidłowo rozliczeń osób materialnie odpowiedzialnych; 

6)sporządzanie listy płac zgodnie z aktualnymi angażami i przepisami; 

7)prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

8)prowadzenie rozliczeń z ZUS , Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami; 

9)obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

10)dbanie o systematyczne poszeregowanie oraz właściwe segregowanie dokumentów; 

11)zlecanie robót i usług oraz zawieranie niezbędnych umów związanych z funkcjonowaniem Domu w oparciu 
o ustawę o zamówieniach publicznych; 

12)dokonywanie zakupów na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych; 

13)sporządzanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi; 

14)prowadzenie kartoteki ilościowo – wartościowej dla magazynów: spożywczych, odzieżowy, gospodarczy; 

15)prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych Domu. 

§ 11. 1. Dział Obsługi tworzą: 

1)kucharki; 

2)robotnik wykwalifikowany; 

3)pokojowa; 

4)konserwator. 

2. Do zadań działu obsługi należy w szczególności: 

1)troska o właściwy standard warunków bytowych wychowanków; 

2)rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z zakresu czynności; 

3)współdziałanie w organizowaniu życia placówki; 

4)bieżące usuwanie drobnych awarii i przeprowadzanie remontów bieżących; 

5)przestrzeganie wewnętrznego regulaminu Domu Dziecka, dyscypliny pracy i właściwe wykorzystanie czasu 
pracy; 

6)przygotowywanie i wydawanie posiłków; 
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7)gospodarowanie środkami rzeczowymi; 

8)utrzymanie porządku na terenie i poza placówką; 

9)zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych w pomieszczeniach Placówki i jej otoczeniu. 

§ 12. 1. W skład Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka zwanego dalej „Zespołem" wchodzą : 

1)dyrektor Domu lub osoba przez niego wyznaczona; 

2)pedagog, psycholog, pracownik socjalny; 

3)wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka; 

4)przedstawiciele właściwego centrum pomocy rodzinie oraz ośrodka adopcyjno - opiekuńczego; 

5)inne osoby, w szczególności lekarz i pielęgniarka; 

6)do udziału w posiedzeniu Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele:sądu właściwego ze względu na 
położenie placówki, ośrodka pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, instytucji oświatowych oraz 
organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie 
dziecku. 

2. Do zadań Zespołu należy dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka w celu: 

1)ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 

2)oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 

3)analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 

4)modyfikowania indywidualnego planu pracy; 

5)zgłaszania do ośrodka adopcyjno - opiekuńczego dzieci z uregulowaną Sytuacją prawną umożliwiającą 
adopcję; 

6)informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce Działającej na podstawie odrębnych 
przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, w tym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii , 
młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ośrodku leczniczo wychowawczym; 

7)oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. 

§ 13. 1. Pracownicy wymienieni w § 10-12 podlegają bezpośrednio Dyrektorowi. 

2. Pracownicy Domu Dziecka zatrudniani są według potrzeb. 

§ 14. 1. Działalność Domu może być uzupełniana pracą wolontariuszy, której celem w szczególności jest: 

1)rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce; 

2)wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych 
zdolności dzieci; 

3)zapoznanie środowiska lokalnego z problemami placówek; 

4)promocja idei wolontariatu. 

2. Wolontariuszem w Domu może być osoba, która: 

1)jest pełnoletnia nie karana; 

2)została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach 
dzieci przebywających w Domu; 

3)została ubezpieczona przez dyrektora od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy, jeżeli 
nie postanowiono inaczej. 

3. Wolontariusz wykonuje pracę pod nadzorem dyrektora, wychowawcy lub innego pracownika wyznaczonego 
przez dyrektora. 

4. Dyrektor Domu zawiera z wolontariuszem umowę, w której określa w szczególności: 

1)zakres działań , których podejmuje się wolontariusz oraz czas trwania współpracy; 
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2)zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z osobami, o których mowa ust. 3; 

3)zobowiązanie do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w Domu. 

5. Na wniosek wolontariusza dyrektor może wydać opinię o jego pracy na rzecz Domu. 

Rozdział 4.
Standardy usług świadczonych w placówce 

§ 15. 1. Dom zapewnia standard świadczonych usług: 

1)wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych; 

2)dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów; 

3)dostęp do opieki zdrowotnej; 

4)dostęp do zajęć wychowawczych , kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych; 

5)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; 

6)zaopatrzenie w: 

a) leki, 

b) podręczniki i przybory szkolne; 

7)miesięcznie określoną , drobną kwotę do własnego dysponowania; 

8)dostęp do nauki, która odbywa się: 

a) w szkołach poza Domem, 

b) w systemie nauczania indywidualnego; 

9)pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych, udział w zajęciach wyrównawczych; 

10)uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych; 

11)opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, której znajduje się Dom; 

12)pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Domem. 

2. Dom, organizując działalność kulturalną i rekreacyjną , uwzględnia święta i inne dni wynikające z tradycji 
i obyczajów. 

§ 16. Placówka znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku, który posiada; 

1)pokoje mieszkalne 2-4 osobowe , właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy 
osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia , na które składają się co najmniej dla każdego dziecka: 

a) łóżko lub tapczan, 

b) szafka i lampka nocna, 

c) szafka lub miejsce w szafie na przechowywanie rzeczy osobistych, odzieży i obuwia dostosowanych do pory 
roku, 

d) zabawki; 

2)łazienki i toalety w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność 
z zasadami higieny; 

3)miejsca do prania i suszenia bielizny spełniające warunki higieniczno - sanitarne; 

4)pomieszczenia do wypoczynku wyposażone w stoliki i krzesła , telewizor, gry, zabawki ( nie mniej niż jedno 
pomieszczenie na 10 dzieci); 
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5)miejsce do cichej nauki; 

6)aneksy kuchenne wyposażone w sprzęt meblowy, sprzęt AGD oraz sprzęt gospodarstwa domowego, 
przeznaczone do zajęć kulinarnych (nie mniej niż jeden na 10 dzieci); 

7)jadalnię dla wszystkich dzieci; 

8)kuchnię prowadzoną przez personel kuchenny; 

9)pokój gościnny do spotkań z rodzinami, osobami odwiedzającymi; 

10)pomieszczenie do zajęć terapeutycznych oraz spotkań okolicznościowych; 

11)plac zabaw i boisko do zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

§ 17. 1. Jeżeli w Domu przebywa wychowanka będąca w ciąży, a placówka nie może zapewnić odpowiednich 
warunków zabezpieczających jej potrzeby wynikające z tego stanu, może ona starać się o skierowanie takiej 
wychowanki do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

2. Stosownie do sytuacji prawnej małoletniej wychowanki w ciąży dyrektor placówki powiadamia o stanie 
ciąży małoletniej wychowanki jej rodziców, opiekuna prawnego lub sąd rodzinny. 

Rozdział 5.
Wychowankowie - ogólne warunki pobytu w placówce 

§ 18. 1. Wychowankami Domu Dziecka mogą być dzieci i młodzież w wieku od 3-18 lat. 

2. Wychowanek może przebywać w placówce po uzyskaniu pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, 
w której aktualnie się uczy, jeśli złoży pisemny wniosek do dyrektora o przedłużenie pobytu w placówce 
w związku z kontynuowaniem nauki w szkole. 

3. Jeżeli wychowanek pełnoletni zamierza rozpocząć naukę w nowej szkole, będzie mógł to uczynić po 
usamodzielnieniu, uzyskuje na ten cel fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Pełnoletniego wychowanka placówki, w przypadku samowolnego opuszczenia placówki lub rażącego 
naruszenia zasad współżycia w placówce, dyrektor może wykreślić z ewidencji przebywających w placówce oraz 
odmówić ponownego przyjęcia do placówki. 

Przyjmowanie do placówki 

§ 19. 1. Przyjmowanie dzieci do Domu Dziecka odbywa się w każdym czasie. 

2. Placówka przyjmuje dzieci, które kieruje Starosta, lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. 

3. Placówka przyjmuje bez zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku 
poniżej 13 lat na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję , szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie 
dziecka i zapewnia mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej dziecka. 

4. Dyrektor, po przyjęciu dziecka w trybie określonym w ust. 3 powiadamia niezwłocznie i nie później niż 
w ciągu 24 godzin właściwy sąd rodzinny oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie. 

5. Przyjmując dziecko placówka zobowiązana jest o żądanie następujących dokumentów: 

1)postanowienie sądu; 

2)odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot również odpisu zgonu rodziców; 

3)potwierdzenie stałego zameldowania dziecka; 

4)orzeczenie o stanie zdrowia dziecka; 

5)dokumenty szkolne; 

6)aktualny wywiad środowiskowy z opisem sytuacji dziecka oraz dokumentacja o dotychczasowych działaniach 
podjętych wobec dziecka i rodziny. 

§ 20. W uzasadnionych przypadkach, jednakże w liczbie nie większej niż 15% miejsc przeznaczonych dla 
dzieci opieką całodobową, dyrektor placówki może przyjmować celem objęcia taką formą opieki dzieci na ich 
wniosek, na wniosek ich rodziców lub opiekunów prawnych bez skierowania. 
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Ustanie pobytu i zasady skreślenia z ewidencji 

§ 21. 1. Pobyt w placówce ustaje w przypadku: 

1)powrotu dziecka do rodziców; 

2)zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki; 

3)usamodzielnienia się wychowanka; 

4)orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce. 

2. W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się dziecka 
w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie 
wyjaśniające powiadamia w ciągu 24 godzin rodziców, opiekuna prawnego dziecka, Policję, sąd rodzinny 
nadzorujący wykonanie orzeczenia oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka stały zespół do Spraw okresowej oceny sytuacji 
dziecka ocenia zasadność pobytu w placówce. Dyrektor kieruje sprawę do sądu , który wydał orzeczenie 
o umieszczeniu dziecka oraz informuje powiatowe centrum pomocy rodzinie. 

4. Dyrektor może wykreślić z ewidencji w placówce oraz odmówić ponownego przyjęcia osobie , która 
ukończyła 18 rok życia i samowolnie opuściła placówkę lub rażąco naruszyła zasady współżycia. 

Urlopowanie 

§ 22. 1. Wychowankowie mają prawo wyjeżdżać poza teren placówki na podstawie zgody sądu na 
urlopowanie. 

2. Wychowankowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą wyjeżdżać poza teren placówki tylko pod opieką 
rodzica, bądź opiekuna prawnego, chyba że sąd wyda zgodę na samodzielne wyjazdy wychowanka do domu. 

Zasady sprawowania opieki 

§ 23. 1. Placówka nad swoimi wychowankami sprawuje całkowitą opiekę oraz inne jej rodzaje uzgodnione 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

2. Przez opiekę całkowitą należy rozumieć zaspokojenie potrzeb życiowych dziecka odpowiednio do jego 
wieku i możliwości rozwojowych, jeżeli potrzeby te trwale lub okresowo nie mogą być zaspokojone przez rodzinę. 

3. Realizując zaspokajanie potrzeb dziecka placówka w szczególności kieruje się: 

1)dobrem dziecka; 

2)poszanowaniem praw dziecka; 

3)potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych; 

4)koniecznością wspierania rozwoju dziecka przez umożliwienie kształcenia, rozwoju zainteresowań 
i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych; 

5)potrzebę działań przygotowujących do samodzielnego życia; 

6)poszanowaniem praw rodziców, wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do 
kontaktowania się z dzieckiem; 

7)potrzebę działań w celu utrzymywania więzi dziecka z rodziną i umożliwieniem jego powrotu do rodziny. 

§ 24. 1. Placówka pomaga wychowankom w utrzymaniu lub nawiązywaniu kontaktów z rodzicami , krewnymi 
lub innymi osobami lub organizacjami współpracującymi z placówką w tworzeniu warunków do usamodzielniania 
wychowanka po opuszczeniu placówki, także z instytucjami pomagającymi w socjalizacji wychowanka. 

2. Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, a jeżeli jest to niemożliwe to 
dyrektor placówki na podstawie opinii, informuje właściwe powiatowe centrum pomocy rodzinie , celem 
umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej lub placówce rodzinnej. 

Usamodzielnianie 

§ 25. 1. Pomoc w usamodzielnieniu przysługuje osobie pełnoletniej, objętej opieką całkowitą, opuszczającą 
placówkę. 
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2. Dyrektor placówki informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz centrum 
właściwe na planowane miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnionej o planowanym terminie opuszczenia 
placówki przez usamodzielnianego wychowanka, co najmniej na 3 miesiące przed tym terminem. 

3. Dyrektor przekazuje dokumentację, dotyczącą osoby usamodzielnianej właściwemu centrum pomocy 
rodzinie. 

4. Szczegółowe zasady usamodzielniania wychowanka określają obowiązujące przepisy. 

Prawa i obowiązki wychowanków 

§ 26. 1. Wychowanek ma prawo do: 

1)zapewnienia mu stabilnego środowiska wychowawczego w placówce; 

2)utrzymania osobistych kontaktów z rodziną; 

3)powrotu do rodziny naturalnej; 

4)traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 

5)ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 

6)praktyk religijnych zgodnych z potrzebami dziecka; 

7)kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i wypoczynku; 

8)pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia; 

9)dostępu do informacji; 

10)wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą; 

11)ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem; 

12)otrzymywania kieszonkowego. 

2. Wychowanek ma obowiązek: 

1)przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie; 

2)uznania godności innych osób; 

3)dbania o własny rozwój; 

4)dbania o wspólne dobro, ład i porządek; 

5)udziału w pracach wynikających z potrzeb grup i całej placówki; 

6)udzielania pomocy i służenia opieką wychowankom młodszym i słabszym; 

7)uczestnictwa w zajęciach organizowanych dla wychowanków; 

8)poszanowania mienia osobistego, własności rówieśników i placówki; 

9)dbania o honor placówki i godne reprezentowanie jej na zewnątrz; 

10)okazywania szacunku dyrekcji, wychowawcom oraz pozostałym pracownikom placówki; 

11)okazywania taktu i kultury w życiu codziennym; 

12)przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków; 

13)przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 

14)systematycznego uczęszczania na wszystkie zajęcia szkolne, a w razie nieobecności dostarczenie 
usprawiedliwienia; 

15)zwracania się z szacunkiem do innych; 

16)świadomego i rzetelnego wykonywania poleceń Dyrektora , wychowawców i innych pracowników Domu; 

17)sumiennego wykonywania prac z zakresu samoobsługi; 

18)nienaganne zachowanie w miejscach publicznych. 
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§ 27. Dom realizuje prawa dziecka w następujący sposób: 

1)zapewnienie stabilnego środowiska wychowawczego; dąży do stworzenia rodzinnej atmosfery poprzez życzliwe 
i przyjazne traktowanie dziecka , budzenie poczucia wspólnoty, odpowiedzialność wszystkich za Dom; 

2)utrzymywanie osobistych kontaktów z rodziną; umożliwia dzieciom odwiedziny w domach rodzinnych o ile nie 
ma przeciwwskazań ze strony sądu , zachęca opiekunów i rodziców do podtrzymywania kontaktów z dziećmi, 
dba o prawidłowe relacje dzieci z ich rodzinami; 

3)powrotu do rodziny naturalnej; pracuje z rodziną dziecka w celu umożliwienia mu powrotu do niej. W tym celu 
prowadzi współpracę z ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz z innymi 
organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny; 

4)traktowanie w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej; liczy się ze zdaniem dziecka 
w sprawach go dotyczących , pracuje nad podnoszeniem poczucia wartości oraz samooceny dziecka, 
wychowanek aktywnie uczestniczy w planowaniu sposobu realizacji jego potrzeb. Dzieci w Domu mogą 
tworzyć samorząd zwany Radą Domu, który zgłasza dyrektorowi opinie i wnioski we wszystkich sprawach 
dotyczących funkcjonowania domu; 

5)ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; Dom szanuje prawo dziecka do 
prywatności; 

6)praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka. Dzieci uczęszczają do Kościoła, 
przygotowują się do przyjęcia Sakramentów: Chrztu Świętego, I Komunii Świętej, Bierzmowania. Rodzina 
dziecka uczestniczy w jego uroczystościach religijnych na terenie Domu; 

7)Kształcenia , rozwoju uzdolnień , zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i wypoczynku; Dom zachęca 
dzieci do zdobywania wiedzy na miarę ich możliwości intelektualnych; organizuje pomoc w nauce; rozwija 
zainteresowania dzieci (kino, wystawy): rozbudza zdolności plastyczne , muzyczne , sportowe poprzez 
uczestniczenie dzieci w kółkach zainteresowań poza placówką jak również w zajęciach organizowanych na 
terenie placówki, motywuje dzieci do udziału w różnych zewnętrznych i wewnętrznych konkursach, uczy 
aktywnych form spędzania czasu wolnego; 

8)pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia w przypadku wychowania poza rodziną naturalną; Dom 
uczy wychowanków odpowiedzialności oraz samodzielnego załatwiania spraw osobistych, wyposażenia 
wychowanków w umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (sprzątanie, pranie, 
gotowanie), wykonywania niezbędnych codziennych czynności, a także wiary we własne siły, umiejętności 
zwrócenia się o pomoc i planowania swojej przyszłości; 

9)dostępu do informacji; dzieci mogą korzystać z mediów (radio, telewizja, Internet, prasa). Pracownicy 
przekazują ważne informacje dla dziecka dotyczące załatwiania jego spraw, prowadzą dyskusje na tematy 
nurtujące dorastającą młodzież; 

10)wyrażania opinii w sprawach, które dotyczą dziecka; liczenie się ze zdaniem wychowanka. Nauka wyrażania 
własnych opinii w sposób kulturalny, asertywna obrona własnego punktu widzenia; 

11)ochrona przed poniżającym traktowaniem i karaniem; podmiotowe traktowanie dziecka. Kształtowanie kultury 
osobistej podopiecznych. Praca indywidualna z dziećmi wycofanymi z relacji z rówieśnikami; 

12)otrzymywania kieszonkowego - dzieci otrzymują co miesiąc kieszonkowe wypłacane na podstawie regulaminu 
przyznawania kieszonkowego. Wychowankom przebywającym w placówce przysługuje od 5 roku życia 
miesięcznie wyznaczona zgodnie z ust.2 drobna kwota pieniędzy, zwana kieszonkowym, do własnego 
dysponowania, której wysokość nie może być niższa niż 0,5% i nie wyższa niż 5% kwoty, o której mowa w art. 
78 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej. 

Rozdział 6.
Dokumentacja Domu Dziecka 

§ 28. 1. W placówce dla każdego dziecka prowadzi się: 

1)indywidualny plan pracy; 

2)kartę pobytu; 

3)kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu; 

4)dziennik zajęć specjalistycznych; 
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5)dziennik zajęć wychowawczych; 

6)arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. 

2. Dom prowadzi ponadto dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków obejmującą: 

1)księgę ewidencji; 

2)księgę meldunkową; 

3)akta osobowe; 

4)dokumentację zdrowotną; 

5)karty odzieżowe; 

6)zeszyt rejestru przebywania wychowanków poza Domem. 

3. Dom prowadzi następującą dokumentację dotyczącą swojej działalności: 

1)protokoły z posiedzeń Zespołu; 

2)protokoły ze spotkań z pracownikami domu; 

3)akta osobowe pracowników; 

4)dokumentację finansową. 

4. Dom prowadzi dokumentację osobistą wychowanka, która obejmuje: 

1)skierowanie; 

2)odpis aktu urodzenia; 

3)orzeczenie sądu; 

4)odpisy aktów zgonu, jeżeli rodzice nie żyją; 

5)dokumenty meldunkowe; 

6)dokumenty szkolne; 

7)orzeczenie lub opinię kwalifikacyjną; 

8)wywiad środowiskowy; 

9)indywidualne plany pracy z dzieckiem; 

10)kartę pobytu dziecka; 

11)osobistą dokumentację zdrowotną. 

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe 

§ 29. 1. Regulamin ustala dyrektor placówki w porozumieniu z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

2. Z regulaminem zaznajamia się dzieci przebywających w placówce. 

3. Zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Rawskiego. 

4. Pozostałe sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem regulują ogólnie obowiązujące przepisy 
i wewnętrzne regulaminy Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 


