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§1 
 

Dom Dziecka w Tomisławicach działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 z 1998 r. 

poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
 
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 września 2000 r. 

w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 80, poz. 900). 
 
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. 

w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie                 
i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, 
niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy 
społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze (Dz.U. Nr 81, poz. 909) 

 
4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 

poz. 357 z późniejszymi zmianami, oraz wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych mających zastosowanie w odniesieniu do pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w Domu Dziecka. 

 
 
5. Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000 

roku w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu 
wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 
nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. Nr 74, 
poz. 862). 

 
6. Niniejszego Statutu nadanego przez Radę Powiatu Sieradzkiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 



§2 

 

Dom Dziecka w Tomisławicach zwany dalej ,,placówką’’ jest publiczna placówką 
opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie 
opieki rodzicielskiej. 
 

 

§3 

 

Dom Dziecka w Tomisławicach jest powiatową jednostką organizacyjną działającą 

w formie jednostki budżetowej. 

 

§4 

 

Siedziba Domu Dziecka mieści się w Tomisławicach, w gminie Warta, powiecie 

Sieradzkim, w województwie łódzkim. 

 

§5 

 

1. Dom Dziecka w Tomisławicach zapewnia dzieciom całodobową ciągłą lub 

okresową opiekę i wychowanie, oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby 

bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także 

zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów 

świadczeń zdrowotnych i kształcenie. 

2. Placówka tworzy dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki                 

w środowisku w szczególności hostele i rodziny zaprzyjaźnione. 

3. Placówka przygotowuje dzieci w miarę możliwości do samodzielnego życia. 

 

 

 



 

§6 

 

Placówka realizując w/w zadania, kieruje się w szczególności: 

1. dobrem dziecka, 

2. poszanowaniem praw dziecka, 

3. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, 

4. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie 

kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań 

wychowawczych, 

5. potrzeba działań przygotowujących do samodzielnego życia, 

6. poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa 

rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem, 

7. potrzebą działań w celu utrzymywania więzi dziecka z rodziną                 

i umożliwienia jego powrotu do rodziny. 

 

§7 

 

Dom Dziecka jest placówką: 

 1.interwencyjną: 

   a)zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki            

rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej: 

- doraźną całodobową opiekę, 

- kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych, 

- opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia 

w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce 

socjalizacyjnej, 

             b) przygotowuje diagnozę stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej 

             dziecka oraz ustala wskazania do dalszej pracy z dzieckiem. 



     

   2. socjalizacyjną: 

 

1) Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie  oraz 

zaspakaja jego niezbędne potrzeby 

2) Prowadzi zajęcia socjalizacyjne, korekcyjne, kompensacyjne, 

logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne, rekompensujące 

brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące  do 

życia społecznego, a dla dzieci niepełnosprawnych – odpowiednią 

rehabilitację i zajęcia specjalistyczne, 

 

3) Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień 

rozwojowych i szkolnych,  

4) Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny własnej,  

rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece 

zastępczej. 

 

 

 

§8 

 

1) Placówka dysponuje 36 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat. 

2) W uzasadnionych przypadkach w placówce mogą przebywać osoby powyżej 

18 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat 

3) W placówce mogą przebywać dzieci niepełnosprawne, jeżeli nie ma 

uzasadnionych przeciwwskazań. 

 

 

 



§9 

 

Dom Dziecka współpracuje w szczególności z: 

 powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej, 

właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców 

dzieci, 

 ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię 

dla rodziców dzieci, 

 szkołami, do których uczęszczają i szkołami do których uczęszczały dzieci 

przed umieszczeniem ich w placówce, 

 sądami rodzinnymi, 

 kuratorami sadowymi, 

 policją, 

 organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi            

w środowisku rodziców dzieci, 

 rodzinami biologicznymi, opiekunami oraz rodzinami zaprzyjaźnionymi, 

 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi specjalistycznymi. 

 

 

 

 

§10 

 

Dom Dziecka w wypełnianiu swoich zadań może wspierać się  pracą 

wolontariuszy. 

 

 

 

 



§11 

 

1. Domem Dziecka kieruje dyrektor. Jest odpowiedzialny za właściwą realizację 

standardów opieki i wychowania oraz przestrzegania standardów usług 

opiekuńczo  - wychowawczych świadczonych w placówce. 

2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Domu Dziecka. 

3. Dyrektora powołuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu opinii Dyrektora PCPR               

w Sieradzu. 

 

§12 

 

W placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 

 

§13 

 

Obsługę finansową i księgową placówki prowadzi Zespół Ekonomiczno-                 

-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Warcie. 

 

§14 

 

Szczegółowa organizację i działanie Domu Dziecka określa regulamin 

organizacyjny uchwalony przez zarząd Powiatu sieradzkiego. 

 

§15 

 

Wszelkie zmiany statutu dokonuje się w trybie jaki obowiązuje przy jego 

uchwalaniu. 
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