UCHWAŁA Nr 402.2017
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 20 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego
pod nazwą: Dom dla Dzieci – MAŁGOSIA” w Giżycku
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868) uchwala co następuje:
§1
W regulaminie organizacyjnym placówki opiekuńczo – wychowawczej typu
socjalizacyjnego pod nazwą: Dom dla Dzieci – MAŁGOSIA” w Giżycku przyjętym
Uchwałą Nr 277.2016 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 29 grudnia 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 w ust. 2 wyraz „Nadzór” zastępuje się wyrazem „Kontrolę”.
2. W § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Starszym wychowawcy koordynatorze – oznacza to wychowawcę
kierującego i organizującego prace PLCÓWCE.”
3. W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W PLACÓWCE tworzy się następujące stanowiska pracy stosując
w oznaczeniu spraw symbole:
a) dyrektor – symbol –D,
b) starszy wychowawca koordynator – symbol –WK,
c) starszy wychowawca – symbol – SW,
d) wychowawca – symbol – W,
e) młodszy wychowawca – symbol –MW,
f) psycholog – symbol – P,
g) pedagog – symbol –PE,
h) pracownik socjalny – symbol –PS,
i) specjalista – terapeuta – symbol – ST,
j) referent administracyjno biurowy – symbol –RA,
k) konserwator – symbol – K,
l) sprzątaczka – symbol –S.”
4. W § 9 ust. 1 lit h otrzymuje brzmienie:
„h) opracowanie planu pomocy dziecku;”
5. W § 9 w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy „wychowawcy lidera”
zastępuje się wyrazami „starszego wychowawcy koordynatora”.
6. W § 9 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do zadań pedagoga należy:
a) kompletowanie dokumentów wychowanka (teczki osobowe),
b) rozpoznawanie sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i prawnej
wychowanka w jego rodzinie i środowisku,
c) współdziałanie z sądami, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi i innymi
instytucjami w sprawach wychowanków,
d) podejmowanie działań mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej
i majątkowej wychowanków,

e) współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowi w celu
zapewniania warunków do uzyskania przez nich jak najlepszych wyników
nauczania i wychowania,
f) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w wykrywaniu przyczyn
trudności dydaktycznych i wychowawczych oraz pomoc w ustaleniu
właściwych metod oddziaływania na dziecko,
g) organizowanie
różnych
form terapii zajęciowej
wychowankom
wymagającym pomocy wychowawczej,
h) opiniowanie zachowań wychowanków na bazie obserwacji własnych oraz
zebranych u nauczycieli i wychowawców,
i) sprawowanie opieki nad wychowankami sprawiającymi szczególne
trudności,
j) współpraca przy opracowaniu indywidualnych planów pomocy dziecku,
k) udział w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.”
7. W § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dzieci przyjęte do placówki mogą zostać przeniesione do innej placówki,
rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka na podstawie postanowienia
Sądu na wniosek Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. ”
§2
W pozostałym zakresie postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BW/KC

Starosta Giżycki
Wacław Strażewicz

