STATUT

Placówki opiekuńczo – wychowawczej
„NASZ DOM”
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
w Tuligłowach

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
„Nasz Dom” im. bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.
NP. w Tuligłowach zwany dalej: ”Nasz Dom” lub Placówka jest nieposiadającą
osobowości prawnej wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Starowiejskich) z
siedzibą w Łodzi.
§2
Podstawą prawną działania „Naszego Domu” są następujące akty prawne:
1. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. tj. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362,) z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r.
(Dz. U. z 2011 Nr 149, poz. 887).
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w
sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz.1457).
4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej /Dz. U. Nr 292 poz. 1720/;
5. Wewnętrznych przepisów i zasad Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej
Maryi Panny.
§3
Siedziba „Naszego Domu” znajduje się w miejscowości Tuligłowy nr 1, gmina
Krasnystaw, powiat Krasnystaw, województwo lubelskie.
§4
1. Organem założycielskim i prowadzącym „Nasz Dom” jest Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Starowiejskich) z
siedzibą w Łodzi, Dom Prowincjalny znajduje się przy ul. Biegańskiego 10.
2. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie
Poczętej posiada osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej, a jego cele
statutowe zawierają posłannictwo wychowania i nauczania dzieci i młodzieży.
3. Teren działania „Naszego Domu” obejmuje województwo lubelskie, w szczególności
powiat krasnostawski. Do „Naszego Domu” mogą być przyjmowane dzieci pochodzące
z innych powiatów, a w przypadkach wyjątkowych także z obszaru Rzeczpospolitej
Polskiej i cudzoziemcy.
4. Nadzór, nad jakością działań, przestrzeganiem standardów wychowania i opieki w
„Naszym Domu” oraz nadzór pedagogiczny sprawuje Wojewoda Lubelski.
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5. Nadzór nad działalnością „Naszego Domu” w zakresie określonym odrębnymi
przepisami sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie.
§5
1. „Nasz Dom” jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą łącząca zadania
placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej dla dzieci od 0 do 18 roku życia.
2. W „Naszym Domu” mogą przebywać dzieci po uzyskaniu pełnoletniości, na
dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której dziecko rozpoczęło
naukę przed osiągnięciem pełnoletniości, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku
życia.
3. W „Naszym Domu” mogą przebywać dzieci niepełnosprawne, jeżeli nie ma
uzasadnionych przeciwwskazań.
4. „Nasz Dom” – stanowi jedność organizacyjną przy założeniu jej części składowych i
zorganizowana jest w dwóch oddzielnych budynkach.
ROZDZIAŁ II
Cel i zadania Placówki
§6
1. „Nasz Dom” to placówka prowadzona przez Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP
opierająca wychowanie na zasadach chrześcijańskich.
2. Celem placówki jest wszechstronne wychowanie i tworzenie właściwych dla
prawidłowego rozwoju wychowanków, warunków opiekuńczo – wychowawczych,
religijnych, zdrowotnych i materialnych, w szczególności poprzez:
1) zapewnienie dobra dziecka i jego wszechstronnego rozwoju
osobowościowego, opartego na chrześcijańskim systemie wartości,
2) wprowadzenie wychowanków w potrójna prace: umysłowa, duchowa i
fizyczna,
3) przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia w środowisku w
integracji ze społeczeństwem, opartego na odpowiedzialności i miłości.
ROZDZIAŁ III
Zarządzanie Placówką
§7
1. „Naszym Domem” kieruje Dyrektor, powołany przez Organ założycielski i
prowadzący.
2. Dyrektor reprezentuje „Nasz Dom” na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Organ założycielski i prowadzący.
3. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników, określa
zakres ich czynności i kompetencji zgodnie z obowiązującymi przepisami i
potrzebami placówki.
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4. Dyrektor kieruje bieżącymi sprawami „Naszego Domu”, a w szczególności
działalnością dydaktyczną, wychowawczo – opiekuńczą, finansowo –
menedżerską.
5. Dyrektor organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę „Naszego
Domu”.
6. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność
„Naszego Domu” i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
7. Dyrektor dba i odpowiada za powierzone mienie „Naszego Domu”.
8. Realizuje zadania wynikające z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
9. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny i porządku
pracy, odpowiada za organizowanie instruktaży, szkoleń i doskonalenia
zawodowego pracowników.
10. Sporządza informacje, analizy, sprawozdania i bilanse potrzeb, w tym projekty
finansowo-rzeczowe oraz inwestycyjne, związane z zakresem realizowanych
zadań.
11. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go osoba wskazana przez dyrektora.
ROZDZIAŁ IV
Organizacja placówki
§8
Na strukturę organizacyjną „Naszego Domu” składają się działy:
1. opiekuńczo-wychowawczy,
2. administracyjny,
3. gospodarczy.
Rozdział V
Zasady umieszczania dzieci w Placówce
§9
1. Do Placówki realizującej zadania placówki interwencyjnej przyjmuje się dziecko
bez skierowania:
a) na podstawie orzeczenie sądu
b) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż
Graniczną
c) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej.
2. Do placówki opiekuńczo-wychowawczej przyjmowane są dzieci na podstawie
skierowania wydanego przez właściwy organ.
3. Placówka przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli
ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 roku
życia i zapewnienia mu opieki do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka w
przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki na
polecenie sądu, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające
porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia.
4. Placówka niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godz., Dyrektor Placówki
powiadamia o takim fakcie sąd oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz
ośrodek pomocy społecznej.
5. Placówka zapewnia przyjmowanie dzieci przez całą dobę.
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Rozdział VI
Gospodarka finansowa
§ 10
1. Środki finansowe na działalność Placówki pochodzą ze środków budżetu Powiatu
Krasnostawskiego oraz innych źródeł finansowania.
2. Placówka może tworzyć na wyodrębnionym rachunku bankowym dochody
własne pochodzące z darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych.
§ 11
1. Placówka sporządza sprawozdania finansowe i przesyła do właściwego wydziału
Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie nadzorującego działalność Placówki
pod względem finansowym.
2. Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych Placówki z budżetem
powiatu przeprowadzają upoważnieni przez PCPR pracownicy.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 12
Zmiany w niniejszym Statucie dokonuje organ założycielski i prowadzący „Nasz Dom”.
§ 13
Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

..................................

…………..........................

data

podpis

5

