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Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 

 

 

Zasady funkcjonowania i zakres opieki nad dziećmi                                                                         

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Policki 

 

§ 1. Do placówek opiekuńczo-wychowawczych Domu Dziecka w Policach i Domu 

Dziecka w Tanowie, zwanych dalej „Domami”, dziecko przyjmuje się: 

1) na podstawie orzeczenia sądu; 

2) w przypadku, gdy zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; 

3) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się je w trybie art. 12a 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

§ 2. 1. W Domach prowadzi się ewidencję dzieci. 

2. W Domach dla każdego dziecka prowadzi się: 

1) plan pomocy dziecku modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka              

lub jego rodziny nie rzadziej niż co pół roku; 

2) kartę pobytu dziecka, którą uzupełnia się nie rzadziej niż co miesiąc, a w przypadku 

umieszczenia dziecka w trybie interwencyjnym nie rzadziej niż co dwa tygodnie; 

3) kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę 

prowadząca terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga. 

 

§ 3. Domy zapewniają dzieciom: 

1) opiekę dzienną oraz opiekę w godzinach nocnych, która sprawowana jest w sposób 

zapewniający stały i bieżący nadzór nad dzieckiem; 

2) wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz 

stanu zdrowia; 

3) dostęp do opieki zdrowotnej; 

4) zaopatrzenie w produkty lecznicze; 

5) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wybory 

medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu 

przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                         

ze środków publicznych; 

6) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych                                 

i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka; 

7) 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; 

8) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne; 

9) 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, ustala co miesiąc Dyrektor; 

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

11) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się w szkołach poza 

Domami lub w systemie nauczania indywidualnego; 

12) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby 

przez udział w zajęciach wyrównawczych; 

13) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych; 
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14) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością,                      

w której znajdują się Domy; 

15) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Domami; 

16) w przypadku ciąży małoletniej odpowiednie do jej potrzeb warunki bytowe oraz stałą 

opiekę psychologiczną i położniczo-ginekologiczną. 

 

§ 4. W Domach dzieci mają odpowiednio wyposażone pomieszczenia zapewniające 

każdemu z nich stałe miejsce do: 

1) przechowywania przedmiotów osobistych, odpoczynku, spania i nauki; 

2) przygotowania i spożywania posiłków; 

3) pomieszczenia sanitarne oraz miejsce do prania i suszenia odzieży. 


