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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2018 z 12.02.2018r. 

 

REGULAMIN 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

„DZIECIĘCA KRAINA” W PARNOWIE  

GMINA BIESIEKIERZ 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2017r. poz. 697 z póz. zm.) oraz  Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Biesiekierzu  ustala się regulamin placówki wsparcia dziennego pod nazwą „Dziecięca Kraina” 

 

I. NAZWA  

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO 

„DZIECIĘCA KRAINA” 

W PARNOWIE 

 

 

§ 1 

1. Placówka Wsparcia Dziennego „Dziecięca Kraina” w Parnowie  jest placówką wsparcia      

dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej  zwaną dalej „Placówką”. 

2. Siedziba Placówki mieści się w Parnowie 31, 76-039 Biesiekierz. 

3. Rejonem działania Placówki jest gmina Biesiekierz. 

4. Organem prowadzącym Placówkę jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.  

 

§ 2 

1. Placówka może posługiwać się pieczątką następującej treści:  

      PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO 

     „DZIECIĘCA KRAINA” W PARNOWIE 

      Parnowo 31, 76-039 Biesiekierz 

  

II.   ORGANIZACJA PLACÓWKI 

 

§ 3 

1. Organizację Placówki określają: 

1) regulamin Placówki, 

2) program pracy Placówki, 

3) rozkład zajęć. 

2. Placówka funkcjonuje przez cały rok w dni robocze, w godzinach dostosowanych do potrzeb  

dzieci i rodziców według tygodniowego rozkładu. Czas przebywania dzieci w placówce 

wynosi nie więcej niż 6 godzin dziennie. 

3. Placówką kieruje kierownik. 

4.   Kierownik jest jednocześnie wychowawcą. W razie jego nieobecności Placówką kieruje osoba 

wyznaczona przez organ prowadzący. 
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5. Przyjmowanie dzieci odbywa się bez skierowania – za zgodą rodziców lub opiekunów  

      prawnych. 

6. Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. 

 

§ 4 

 

1. Placówka zapewnia dzieciom: 

1) opiekę i wychowanie 

2) pomoc w nauce 

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. 

2. Placówka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Gminą Biesiekierz oraz Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. 

3. W celu wsparcia funkcji opiekuńczej rodziny Placówka może współpracować z innymi    

podmiotami niż wymienione w ust 2, a w szczególności ze szkołami, służbą zdrowia, sądem,    

policją i organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 5 

1. Jednorazowo w Placówce może przebywać do trzydziestu wychowanków. Pod opieką  

      jednego wychowawcy, opiekuna w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15  

      wychowanków. 

 

 

III. KADRA PLACÓWKI 

 

§ 6 

1. Kadrę Placówki stanowią 

1) kierownik,  

2) wychowawcy.  

2. Kwalifikację kadry określa ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011r. 

 

§ 7 

1. Placówką kieruje kierownik powołany przez organ prowadzący placówki. Do jego kompetencji 

należy m.in.: 

1) kierowanie i nadzór bezpośredni nad działalnością opiekuńczo-wychowawczą, 

2) właściwa organizacja działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej, 

3) prawidłowe dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym. 

 

2. Do obowiązków kierownika należy  

1) nadzór nad pracą kadry placówki, 

2) ścisłe przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w najbardziej efektywny 

sposób, 

3) organizowanie codziennej pracy placówki,  

4) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w Placówce w porozumieniu z organem 

prowadzącym, 
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5) organizowanie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, sportowych oraz 

rozwijających zainteresowania  a także organizowanie pomocy w nauce i odrabianiu lekcji 

w ramach zajęć  z podopiecznymi zgodnie z planem pracy i rozkładem zajęć, 

6) przestrzeganie przepisów, przepisów sanitarnych, zasad bhp i p/poż., 

7) dbanie o majątek Placówki – ochrona jego mienia, oraz użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem, 

8) przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej, 

9) przestrzeganie w miejscu pracy zasad współżycia społecznego, 

10) animowanie działalności na rzecz dziecka i rodziny, 

11) planowanie i organizowanie letniego oraz zimowego wypoczynku wychowanków 

w placówce, 

 10)   reprezentowanie Placówki na zewnątrz – nawiązywanie i prowadzenie współpracy z  

         instytucjami, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 

3. Do obowiązków wychowawcy należy między innymi: 

1) organizowanie pracy z grupą dzieci, oraz pracy indywidualnej z dzieckiem, 

2) prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, sportowych oraz rozwijających 

zainteresowania, a także organizowanie pomocy w nauce i odrabianiu lekcji w ramach zajęć  

z podopiecznymi zgodnie z planem pracy i rozkładem zajęć, 

3) utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną dziecka, 

4) wypełnianie dokumentacji placówki w porozumieniu z kierownikiem, 

5) ścisłe przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w najbardziej efektywny 

sposób, 

6) przestrzeganie przepisów, przepisów sanitarnych, przepisów bhp i p/poż., 

7) dbanie o majątek Placówki, ochrona jego mienia oraz użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

8) przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej, 

9) przestrzeganie w miejscu pracy zasad współżycia społecznego, 

 

 

§ 8 

1.  Działalność Placówki może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń  

       odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest w szczególności: 

1) rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w Placówce, 

2) wsparcie pracy wychowawców prze organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie              

indywidualnych zdolności dzieci. 

2.  Wolontariuszem w Placówce może być osoba: 

1) pełnoletnia; 

2) która oświadczy, że jest niekarna; 

3) poinformowana przez kierownika Placówki o specyfice pracy wychowawczej i konieczności 

zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w Placówce; 

4) ubezpieczona przez organ prowadzący Placówki od odpowiedzialności cywilnej za szkody             

powstałe podczas pracy. 

3.  Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem 

       kierownika Placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcy. 
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4.  Porozumienie, które zawiera organ prowadzący z wolontariuszem, określa: 

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń; 

2) zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z osobami, o których mowa w ust. 3; 

3) zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci              

znajdujących się Placówki; 

4) postanowienie o możliwości jego rozwiązania. 

5.  Na prośbę wolontariusza kierownik Placówki wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu  

       świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz placówki. 

 

IV. DOKUMENTACJA PLACÓWKI 

 

§ 9 

1.   W Placówce prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1) Program pracy Placówki, 

2) Karta pobytu dziecka, 

3) Wniosek/formularz zgłoszenia dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna prawnego i zgoda 

rodziców na udział dziecka w zajęciach w Placówce, 

4) Dziennik zajęć, 

5) Karta informacyjna. 

 

 

V. WYCHOWANKOWIE 

 

§ 10 

1. Do Placówki mogą być przyjmowane dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. 

2. Dzieci przebywające w Placówce mogą tworzyć samorząd. 

3. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w Placówce. 

4. Opiekuna samorządu wybierają dzieci przebywające Placówce. 

5. Samorząd może przedstawić kierownikowi Placówki wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach dotyczących funkcjonowania Placówki. 

 

§ 11 

1. Wychowankowie mają prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opieki i wychowania, 

2) zapoznania przez wychowawców z regulaminem Placówki, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, 

5) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć w Placówce i poza nim, 

6) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną, 

7) korzystania z pomieszczeń Placówki, sprzętu, środków dydaktycznych i pomocy naukowych 

podczas zajęć i za zgodą kadry placówki, 

8) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 
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2.  Wychowanek ma obowiązek: 

1) przestrzegania zasad kultury współżycia w Placówce, 

2) pomagania słabszym wychowankom, 

3) dbałości o wspólne dobro ład i porządek w Placówce, uczestniczenia w pracach porządkowych 

i zajęciach samoobsługowych, 

4) odpowiedzialności za własne postępowanie, 

3.  Wychowanek może być nagradzany za wzorową postawę i zachowanie poprzez: 

1) pochwałę wychowawcy wobec grupy, 

2) pochwałę kierownika Placówki wobec grupy, 

3) list pochwalny do rodziców, 

4) list pochwalny do wychowawcy klasy, 

5) nagrodę rzeczową,  

6) dyplom uznania. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12 

1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

2. Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem regulują odpowiednie ustawy  

i rozporządzenia w tym zakresie. 


