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OŚRODKA WSPOMAGANIA DZIECKA I RODZINY W KOŁACZKOWIE,
 PL. REYMONTA 5



REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA WSPOMAGANIA DZIECKA I RODZINY 
W KOŁACZKOWIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin organizacyjny Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, zwanego 
w dalszej części „Ośrodkiem” lub „Placówką” określa:
1. Podstawy prawne działania Placówki,
2. Szczegółowe zadania Placówki,
3. Organizację pracy Placówki,
4. Zasady gospodarki finansowej,
5. Tryb załatwiania skarg i wniosków.

§ 2 Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Wrzesiński.

§ 3 Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, która łączy zadania placówki typu 
interwencyjnego i socjalizacyjnego.

§ 4 Ośrodek ma siedzibę w Kołaczkowie, przy pl. Reymonta 5.

ROZDZIAŁ II

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PLACÓWKI

§ 5 Ośrodek jest placówką opiekuńczo – wychowawczą działającą w oparciu o następujące akty 
prawne:
1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r.nr 115, poz. 728)
2. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 
149, poz. 887)
3.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  grudnia  2011r.  w  sprawie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej  (Dz. U. nr 292, poz. 1720)

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PLACÓWKI

§ 6.  1. Ośrodek zapewnia pomoc i opiekę dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki 
rodzicielskiej, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów 
świadczeń zdrowotnych i kształcenia. 

2. Ośrodek zapewnia przebywającym w nim dzieciom:
a. całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności 

emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne
b. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
c. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi 

inaczej
d. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
e. zapewnia  dziecku  dostęp  do  kształcenia  dostosowanego  do  jego  wieku  i  możliwości 

rozwojowych,



f. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
g. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

1 Ośrodek współpracuje w zakresie wykonywanych zadań z sądami, powiatowymi centrami 
pomocy rodzinie, rodziną, asystentami rodzin, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań 
wychowawczych Ośrodka, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do 
samodzielnego życia.

§ 7. Placówką kieruje dyrektor zatrudniany przez organ prowadzący,
1. Pracę opiekuńczo-wychowawczą w Ośrodku wykonują:

a) wychowawcy,
b) pracownik socjalny, 
c) pedagog, 
d) psycholog,
e) pracownicy  wspierający,  których  zatrudnienie  wynika  z  potrzeby  organizowania 

zajęć terapeutycznych  oraz zapewnienia  dzieciom prawidłowej  opieki,  pomocy w 
nauce i bezpieczeństwa.

2. Pracę organizacyjną Placówki wykonują pracownicy zatrudnieni w dziale administracyjnym 
i gospodarczym.

3. Działalność Placówki może być wspierana przez wolontariuszy, stażystów i praktykantów.

§ 8. 1. Ośrodek zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.
2. W Ośrodku są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub 
mające trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie.
3. Umieszczenie w Ośrodku  dziecka poniżej 10 roku życia  jest możliwe w wyjątkowych 
przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa

§ 9.  1. Zadaniem Ośrodka w przypadku interwencyjnego umieszczenia wychowanka jest doraźna 
opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności Ośrodek jest 
obowiązany przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia 
dziecku opieki.
2. W przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone do Ośrodka przez Policję lub Straż Graniczną. 
przepisów §8 p. 2 i 3 nie stosuje się.

§ 10. 1. Praca z dzieckiem w Ośrodku jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, 
sporządzanym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny. 
2. Dyrektor Ośrodka zgłasza informacje o przebywających w Placówce dzieciach z uregulowaną 
sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin 
przyspasabiających.
3. W przypadku niewypełniania obowiązku, o którym mowa w p. 2 z dyrektorem Ośrodka stosunek 
pracy może zostać rozwiązany bez zachowania okresu wypowiedzenia.



ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

§ 11. 1.Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla 30 wychowanków, która łączy działania 
interwencyjne i socjalizacyjne.
2. Do placówki mogą zostać przyjęte dzieci w zależności od skierowania:

1) Grupa interwencyjna -   5   wychowanków.
2) Grupa socjalizacyjna – 25 wychowanków.

 3. Placówka pracuje przez cały rok, przez wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę.

§ 12. Pobyt w Placówce.
1. Rodzeństwa w miarę możliwości przebywają w tych samych pokojach.
2. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci do 18 roku życia.
3. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w Ośrodku, może w nim przebywać za 

zgodą dyrektora, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
e) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

i uczy się na kursach, jeśli ich ukończenie jest  zgodne z indywidualnym programem 
usamodzielnienia się.

4. Pobyt w Placówce ustaje w przypadku:
1) Powrotu dziecka do rodziców na podstawie decyzji sądu.
2) Zakwalifikowania i umieszczenia dziecka w innej formie opieki,
3) Usamodzielnienia się dziecka

5. Ośrodek zapewnia małoletniej  w ciąży warunki pobytu odpowiednie do jej  potrzeb oraz 
stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno-położniczą.

6. Osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczania Placówki lub 
rażącego naruszenia zasad współżycia w Placówce, dyrektor może wykreślić z ewidencji 
przebywających w Placówce oraz odmówić ponownego przyjęcia.

§ 13 1. Organizując pracę wychowawczą, dyrektor Ośrodka bierze pod uwagę konieczność:
1) zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa,
2) prowadzenia przez wychowawców indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupa 

dzieci,
3) opracowania przez wychowawców planu pomocy dziecku oraz prowadzenia karty pobytu 

dziecka,
4) udziału wychowawców w pracach zespołu do spraw okresowej oceny dziecka,
5) współpracy wychowawców z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie 

wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami.

§ 14. W Ośrodku dla każdego dziecka prowadzi się:
a. plan pomocy dziecku,
b. kartę pobytu dziecka, która zawiera w szczególności:

• opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,
• opis funkcjonowania społecznego dziecka w Placówce i poza nią, z uwzględnieniem 

samowolnego opuszczania Placówki,
• informacje o przebiegu kontaktów Placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza, oraz 

jego nauki szkolnej,
• opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i 

samodzielności dziecka
•  informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego,



• informacje o lekach podawanych dziecku
• informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym szpitalu psychiatrycznym,
• informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach
• opis współpracy Placówki z instytucjami i organizacjami i organizacjami działającymi na 

rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny.
c. Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą 
terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga,
d. Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych
e. Kartę pobytu dziecka uzupełnia się nie rzadziej niż co:
- 2 tygodnie w przypadku dziecka umieszczonego w Ośrodku w grupie interwencyjnej
- miesiąc  w przypadku dziecka umieszczonego w Ośrodku w grupie socjalizacyjnej.
f.  W Ośrodku prowadzi się ewidencję dzieci, która zawiera następujące informacje:
- imię i nazwisko dziecka,
- datę i miejsce urodzenia dziecka
- adres ostatniego miejsca zamieszkania
- aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych.

§ 15. Dziecku umieszczonemu w Ośrodku zapewnia się:
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 żywnościowego oraz wyroby 
medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka, do wysokości limitu 
przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków 
publicznych.
5. Dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, 
o ile takie są wskazane dla dziecka.
6. Wyposażenie w :
a. Odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosowne 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 odpowiadającej kwocie, o której mowa  w art. 80 ust. 1 
pkt 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustala co 
miesiąc dyrektor Ośrodka.
9. Dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów.
10.Dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:

a) w szkołach poza Ośrodkiem
b) w systemie nauczania indywidualnego

11.  Pomoc w nauce w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeb przez 
udział w zajęciach wyrównawczych.
12. Uczestnictwo w miarę możliwości w zajęciach poza lekcyjnych i rekreacyjno-sportowych.
13. Opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością w której 
znajduje się Ośrodek.
14. Pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Ośrodkiem.

§ 16 W Ośrodku zapewnia się dzieciom następujące warunki:
1. Pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni 
zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposarzenia; 
2. Łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej 
korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny;



3. Miejsce do nauki
4. Miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania 
i obróbki żywności
5. Wspólną przestrzeń mieszkalną,  w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce spotkań i 
wypoczynku.

§ 17. Prawa i obowiązki wychowanków:
1. Dziecko przebywające w  Ośrodku ma prawo do:
a) utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną,
b) powrotu do rodziny naturalnej,
c) stabilnego środowiska wychowawczego,
d) traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
e) praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka, 
f) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i wypoczynku; 
g) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 
h) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,
i) dostępu do informacji,
j) wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą,
k) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
l) zapoznania się z niniejszym regulaminem. 
2. Dziecko przebywające w Ośrodku ma obowiązek:

a) Zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
b) Realizowania obowiązku szkolnego,
c) Aktywnego  uczestnictwa  w  zajęciach  socjalizujących,  korekcyjnych,  kompensacyjnych, 

terapeutycznych  oraz  przygotowujących  do  życia  społecznego,  które  wynikają  z  jego 
indywidualnego planu pomocy, 

d) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych dzieci i osób dorosłych 
oraz dbania o kulturę słowa,

e) Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, 
f) Przestrzegania  zakazu używania środków odurzających i narkotycznych oraz spożywania 

alkoholu i innych używek,
g) Przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  w  czasie  korzystania  z  różnych  urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych,
h) Nieużywania w pokojach urządzeń mogących spowodować pożar,
i) Przestrzeganie ciszy nocnej, obowiązującej od 22.00 do 6.00. Cisza nocna zobowiązuje w 

szczególności do:
- Pobytu we własnym pokoju, 
- Ściszenia radia, odbiornika telewizyjnego lub innego źródła dźwięku,
- Zaniechania głośnych rozmów,

j) Dbania o mienie Ośrodka, 
k) Dbania o ład i porządek w Ośrodku oraz higienę osobistą,

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 18. Ośrodek jest jednostką budżetową prowadzoną przez Powiat Wrzesiński.

§ 19. Zasady gospodarki finansowej Placówki reguluje ustawa o finansach publicznych.



ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Ewidencja pism jest prowadzona zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

§ 21. W celu realizacji zadań Ośrodka,  Dyrektor wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje.

§ 22.W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.1.2013r.
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