Załącznik
do uchwały Nr 369/XL/2006
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 sierpnia 2006 roku

STATUT
DOMU DZIECKA IM. JANUSZA KORCZAKA
W KŁOBUCKU
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, zwany dalej „Domem Dziecka”, jest placówką
opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, działającą w formie jednostki
budżetowej.
2. Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną Powiatu Kłobuckiego powołaną do
wykonywania zadań Powiatu.
3. Dom Dziecka w zakresie opieki nad dzieckiem współpracuje z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Kłobucku oraz rodziną dziecka, a w zakresie życia rodzinnego – z
rodzinami zaprzyjaźnionymi.
4. Siedzibą Domu Dziecka jest Miasto Kłobuck ul. 11 Listopada 23.
5. Dom Dziecka używa pieczęci o treści:
DOM DZIECKA
im. J. Korczaka
ul. 11 Listopada 23, 42-100 KŁOBUCK
tel./fax 0(...)34/310-00-31, 310-00-32
§ 2.
Dom Dziecka działa w szczególności na podstawie:
1/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz. 1592, z późn. zm.);
2/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104, z późn.zm.);
3/ ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.
694, z późn. zm.);
4/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (DZ.U. Nr 19,
poz.177, z późn. zm.);
5/ ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz.
59, z późn. zm.);
6/ ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z
późn. zm.);
7/ ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. 2006 Nr 97, poz. 674);

2
8/ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.:
Dz.U. z 2002r. Nr 11. poz. 109, z późn. zm.);
9/ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w
sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 37, poz. 331);
10/ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260,
poz. 2593);
11/ rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz.U. z 2005r. nr 6, poz. 45);
12/ Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526, z
późn. zm.);
13/ Statutu Powiatu Kłobuckiego;
14/ innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zadania Domu Dziecka
§ 3.
1. Do zadań Domu Dziecka w szczególności należy:
1) zapewnienie dziecku opieki całodobowej i wychowania oraz zaspokajanie jego
niezbędnych potrzeb;
2) stworzenie warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka;
3) zapewnienie
zajęć
wychowawczych,
korekcyjnych,
kompensacyjnych,
logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w rodzinie i
przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym –
odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne;
4) zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i
szkolnych;
5) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia
rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej,
6) praca z rodziną dziecka;
7) organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku,
grup usamodzielniających oraz kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi.
Organizacja i zarządzanie Domem Dziecka
§ 4.
1. Domem Dziecka kieruje Dyrektor Domu Dziecka, zwany dalej „Dyrektorem”,
powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu w Kłobucku.
2. Dyrektor sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań
Domu Dziecka.
3. Dyrektor gospodaruje mieniem Domu Dziecka.
4. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Domu
Dziecka z zakresu prawa pracy.
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5. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracownikami Domu Dziecka.
6. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z aktów prawnych powszechnie
obowiązujących i dotyczących zakresu działania Domu Dziecka.
Gospodarka finansowa
§ 5.
1. Podstawą gospodarki finansowej Domu Dziecka jest plan finansowy będący planem
dochodów i wydatków.
2. Dom Dziecka pokrywa swoje wydatki ze środków uzyskanych z budżetu Powiatu,
a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów tego budżetu.
3. Dom Dziecka jako samodzielna jednostka budżetowa posiada własny rachunek bankowy.
4. W Domu Dziecka może być utworzony rachunek dochodów własnych na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
§ 6.
Szczegółową organizację wewnętrzną oraz specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa
Regulamin organizacyjny Domu Dziecka.
Postanowienia końcowe
§ 7.
1. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.
2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

