
Załqcznĺk nr I

Standaľdy pľacy ośrodków kuratoľskich

W dążeniu do osiągnięcia wysokiej jakości pracy wychowawczej
w ośľodkach kuratoľskich, ukierunkowanej na wszechstronny rczwoj dzieci,
prowaďzący do ich prawidłowego funkcjonowania osobowego, społecznego
i aksjologicznego,

- uwzględniając podmiotowość dzieci, szanując ich prawa wynikające
z Konstýucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka
orazinnych aktów prawa kľajowego i międzynaľodowego,

- mając na celu interioryzację powszechnie akceptowanych norrn
społecznych, pľawnych i aksjologicznych oraz odpowiedzialności za ich
przestrzeganie,

- przeciwdziałając demoralizacji i zaniedbaniom opiekuńczo-
wychowa w czym, z jeďno czesnym poszanowani em integralności ľodziny,

- współpľacując w szczególności ze środowiskiem ľodzinnym, lokalnym'
szkolnym,

a takŻe dla podniesienia i ujednolicenia standaľdów pľacy merytorycznej
i działalności organizacyjnej ośľodków kuratorskich, stanowi Się, co
następuje:
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Standaľdy pľacy z dziećmi w ośľodkach kuľatoľskĺch

Praca wychowawcza i specjalistyczna prowadzona w ośľodkach kuratorskich,
oparta na poszanowaniu godności i pľaw dzieci, uwzględnia ich podmiotowość
ijest zgodnaw szlzególności z zasadami:

1) respektowania pľaw;

2) akceptacji;
3) prywatności;

4) poszanowania potrzeb rozwojowych;
5) odpowiedzialności za własne postępowanie;

6) przyjaznej komunikacji;
7) wspieľania kľeatywnej aktywności i rozwoju potencjałów;
8 ) twórcz ych działań wycho w aw czy ch;
9 ) tran sp aľentno ś c i działan wychowa w czy ch i sp e cj al i s ty c zny ch;
l0) współpracy i współodpowiedzialności pľacowników ośrodka

w działaniach wych ow aw czych i specj ali stycznych;
1 1) współpracy pľacowników ośrodka Z dzieć,mi oÍaz ich

rodzicami/opiekun ami, a także środowi skiem l okalnym.

ośľodek kuratorski posiada Zbiőr Zasad, w którym okľeślone Są sposoby
postępowania dzięci i pracowników, ich wzajemne relacje; podczas pobytu
w ośrodku i w tľakcie prowadzonych w nim zajęc.
Zbiőr Zasadjest opracowywany we współpľacy z ďzięcmi.

Działalność, profilaktyczna, opiekuńcza' wychowawcza i resocjalízacyjna
z dzieć,mi, prowadzona w ośrodku kuratorskim, obejmuje:

l) diagnozę dziecka dotyczącą tozpoznania wychowawczego, stanowiącą
podstawę doboru właściwych metod oddziaływania wychowawczego;

2) diagnozę dotyczącą oceny zmian w funkcjonowaniu osobowym'
społecznym i aksjologicznym dziecka wynikających z podjętych
oddzi aływań wycho w aw czy ch;
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3) wychowawczą pracę gľupową i indywidualną oraz środowiskową, w celu
wszechstronnego ľozwoju osobowego, społecznego i aksjologicznego
ďziecka, opartą na metodach twórczej resocj alizacji;

4) wspaľcie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny.

Działalność, wychowawlza prowadzona w ośľodku kuľatoľskim polega
w szczególności na metodycznym rozwijaniu potencjałów osobowych
i społecznych dzieci (zdolności, talentőw, zainteresowań, kompetencji) w celu
wdrożenie dzieci do poprawnego funkcjonowania w ľelacjach społecznych
i rolach życiovĺych, poprzez radzęnie sobie z trudnościami, budowanie celów
i planów zyciowych, rozwijanie zainteľesowań, w tym edukacyjnych,
wyrabianie konstruktywnych sposobów spędzania czasľ wolnego, kształtowanie
umiejętności pľospołecznych, poczucia odpowiedzialności i opiekunczości,
el im i now anie zaniedb ań wychowa w czy ch i środow i skowyc h.

Działalność wychowawcza moŻe być, realizowana także poza siedzibą ośľodka
kuratorskiego.

" l ,,l i\.

w pracy Z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami, prowadzonej w ľamach
działalności ośľodka kuratoľskiego, wskazane jest korzystanie z dodatkowej
pomocy psychologa, pedagoga, socjoterapeuty, korepetýora lub innego
specjalisty.

'r; rlir.i',; ll ':

Zajęcia z đziećmi realizuje się w szczegőlności metodami pľacy:
1) grupowej;

2) z indywidualnym przypadkiem;
3) śľodowiskowej.
Dobór metod powinien wynikać z diagnozy potencjałów dziecka.
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W diagnozie uwzględnia się, w szczególności:
l) informacje o sýuacji osobistej, rodzinnej, szkolnej dziecka, w tym o:

a) sposobie realizowania obowiązku nauki,
c) stanie zďrowia, w tym o ujawnionych uzależnieniach,
d) prob l emac h wyc h ow aw CZy ch zgłaszanych pr Zez r o dzic őw lop i ekunów,
e) funkcjonowaniu dziecka i jego kontaktach w środowisku,
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f) potencj ałach osobistych i śľodowiskowych;
2) informacje o postępowaniach przed sądem, w tym wykonawczych;
3) informacje o ľodzaju i wynikach badań, w tym w szczególności

p syc ho I o gi czno -p ed ago giczny ch;
4) uwagi, spostľzeŻenia' wnioski o charakteľze wychowawczym;
5) informacje o dziecku, jego rodzicach/opiekunach, w tym:

a) datę i miejsce uľodzenia'
b) miejsce nauki, pÍacy,
c) numeľ telefonu lub adľes poczty elektronicznej umoŻ|iwiający kontakt
z dzieckiem, j ego rodzicami/opiekunami,
d) miej sc ę zamieszkania.

Diagnoza zawiera datę sporządzenia dokumentu wraz z podpisem osoby
sp orządzającej diagnozę.

' .!.t'.1 ir,' '. i i

opinia okresowa o dziecku zawięraw szczególności informacje o:

l) frekwencji na zajęciach w ośrodku kuratorskim;
2) aktywności podczas zajęć,;

3) relacjach z rówieśnikami;
4) relacjach z pracownikami ;

5) realizowaniu nauki własnej;

6) przestrzeganiu zasad obowiązujących w ośrodku;
7) współp racy r oďzicówlopiekunów Z pracownikami ośľodka;
8) działaniach podejmowanych wobec dziecka i ich efektach;
9) wnioskach dotyczących dalszych działan wychowawczych wobec

dziecka.
opinię o dziecku sporządza się nie rzadziej niŻ co sześć miesięcy, chyba Że sąd
postanowi inaczej.

',i iiirlr:ri \ ili
Dziecku uczestniczącemu w zajęciach ośrodka kuratoľskiego zapewnia się
dożywianie.
Rekomenduje się' aby stawka ďzienna na dożywianie była ustalona na poziomie
górnej granicy stawki określonej przepisami.
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Standardy oľganizacji pľacy ośrodków kuľatoľskich

ośrodki kuľatoľski e fu nkcj o nuj ą przy każdy m sąđzie rej o nowym

Liczba dzieci w ośľodku kuratoľskim nie powinna przękraczać 20. Ptzy jej

okľeślaniu naleŻy uwzględnić mozliwość podejmowania zindywidualizowanych
oddziaływań wobec dziecka uczestniczącego w zajęciach oraz infľastrukturę
ośrodka.

Kierownik ośrodka kuľatorskiego lub wychowawca, prowadząc zajęcia
w ośrodku, pľacuje z grupą nie większą niŻ 10 dzieci.
JeŻe|i zajęcia odbywają się poza siedzibą ośrodka' dzieci powinny być pod
opieką co najmniej dwóch pľacowników ośľodka.
W przypadku prowadzenia zajęć, poza ośľodkięm, które połączone Są

z noclegiem, pod opieką jednego pracownika ośrodka może pozostawaó nie
więcej niŻ 5 dzięci.

W godzinach otwarcia ośrodka kuľatorskiego obowiązki wykonuje co najmniej
2 ptacowników.

ośľodek kuratoľski jest czynny w ciągu całego roku kalendarzowego w dniach
i godzinach dostosowanych do rzeczywistych potrzeb dzięci, w czasię nie
krótszym niŻ 20 godzin zęgarowch tygodniowo. ośľodek powinien być czynny
od poniedziałku do piątku.

osoby prowadzące zajęcia z dziecmi oraz dzieci skierowane do ośrodka są
ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo kierownik
ośrodka i wychowawcy ubezpieczeni Są od odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenia są związane z działalnością ośľodka.
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Ubezpieczęnia związane Z działa|nością ośľodka kuľatorskiego zapewnia
dyrektor sądu, przy ktorym funkcjonuje ośrodek.

Przyjęcie dziecka do ośrodka kuratorskiego następuje na podstawie orzeczęnia
sądu. Do orzeczenia đołącza się wywiad środowiskowy kuľatora sądowego,
a takŻe opinie dotyczące dziecka, jeŻeli zostały sporządzone.
Kierownik ośrodka moŻe zwrocić, się do sądu o nadesłanie innych dokumentów
doÍyczących dziecka.

Kierownik ośľodka, po otrzymaniu orzeczenia o skierowaniu do ośrodka
kuľatorskiego' niezwłocznię nawiązuje kontakt Z dzieckiem i jego
r o dzicamilo p i eku nam i .

Kierownik ośrodka informuje dziecko i jego rodziców/opiekunów o szansach
dla rozwoju dzięcka wynikających Z praly ośrodka kuratoľskiego, a takżę
o prawach i obowiązkach wynikających Z orzeczenia sądu o skierowaniu
do ośrodka kuratoľskiego oraz prowadzonych w ośrodku działaniach
wychowa w czy ch i zasadachj ego fu nkcj onowani a.

Kierownik ośrodka odbiera od rodziców/opiekunów đziecka skięľowanego do
ośrodka kuľatorskiego pisemne oświadczenie o braku pľzeciwwskazan
zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach prowadzonych przęZ ośrodek
oraz o stanie zdrowia dziecka (np. uczulenia, choroby przewlekłe).

Kierownik ośrodka kuratorskiego odbiera od rodziców/opiekunów pisemną
zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach prowadzonych poza siedzibą
ośrodka (teatľalnych' muzycznych, plastycznych' wolontańackich, spoľtowych
i innych), na publikację wizerunku oľaz przetwarzanie danych osobowych,
w ľamach działalności ośrodka.

Publikacja wizerunku dziecka wymaga takŻęjego pisemnej zgody.

W ośrodku kuratorskim prowadzone Są następujące dokumenty:
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1) opis stosowanych metod wychowawczych oÍaz zakładanych
i uzyskanych efektów wycho waw czych;

2) DziennikZajęć, zgodnie zwzorem określonym W ľozporząďzeniu;
3) Aľkusze spostľzeŻęn o dzieciach skierowanych do ośrodka kuľatoľskiego,

zgodnie zwzorem okľeślonym w rozporządzeniu;
4) Teczki osobowe dzieci skieľowanych do ośrodka kuratorskiego,

zaw ier aj ące c ało ś ć dokum e ntacj i doty cząc ej kaŻde go dzię cka.
ośrodek pľowadzi takŻe inne dokumenty okľeślone rozporządzeniem.

Kierownik ośľodka kuľatorskiego spor ządza:
1) Roczny plan pracy ośľodka kuratorskiego - do dnia 10 stycznia każdego

roku, zgodnie zwzorem określonym w rozporządzeniu;
2) Roczne Sprawozďanię z đziałalności ośľodka kuratorskiego - do dnia

3 1 styczniakaŻdego roku za rok poprzedni;
3) Regulamin ośrodka kuľatorskiego, okľeślający sposób organizacji zajęć,,

zasady funkcjonowania ośrodka i normy obowiązuj ące najego terenie.
Kierownik ośľodka sporządza także inne dokumenty okľęślone
rozporządzeniem.

Za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w ośrodku kuratorskim
odpowiada jego kieľownik.
Dokumenty przechowywane Są w sposób niedostępny dla osób trzecich oraz
zapewniający zachowanie poufności danych osobowych dziecka skierowanego
do ośrodka kuratorskiego oraz jego ľodziców/opiekunów.

Aľchiwizacja dokumentów ośrodka kuratorskiego odbywa się na zasadach
ogó1nych.

obsługę biurową ośrodka kuratorskiego prowadzi osoba .vqlznaczona przez
dyrektora sądu w porozumięniu z prezesem sądu.
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ośľodki kuratorskie finansowane są zbudŻetu sądu'
W budżecie sądu naleŻy zabezpieczyć i wydzielić środki finansowe
na funkcjonowanie ośrodka kuratorskiego. Środki te, w szczegőlności obejmują
finansowanie: prowadzenia działalności wychowawczej, W tym nagród
rzeczowych, doŻywiania dzieci, dojazdu na zajęcia, utrzymania siedziby
ośľodka, j.go wyposażenia, a takŻe koszty zatrudnienia specjalistów
i wynagro dzen pľacowników ośrodka.
Pľzy ustalaniu wysokości przydzielonych środków uwzględnia się prowadzenie
działan wychowawczych z dzieć,mi poza siedzibą ośrodka, np. zajęcia
kultuľalne, sportowe, wyciec zki, zor ganizowane formy wypoczynku.

Dyrektor sądu informuje kierownika ośrodka kuľatoľskiego o wysokości
śľodków zabezpieczonych w planie finansowym sądu na funkcjonowanie
ośrodka w danym roku kalendarzowym.

Standaľdy doĘczące bazy lokalowej i bieżącego funkcjonowania
ośrodka kuľatoľskiego

Warunki lokalowe i wyposażenie ośrodka kuratorskiego powinny zapewniać
możliwośc rea|izacji zadan ośrodka. ośrodek dysponuje co najmniej dwoma
pomieszczeniami do pľowaďzenia zajęć, z dziećmi, pomieszczenięm socjalnym,
aneksem kuchennym orazłazienką i toaletą.

W ośrodku kuratoľskim zapewnia się wyposażenie w spľzęt niezbędny do
prowadzenia zajęć,, w tym kulturotechnicznych i socjoterapeutycznych, a także
w sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz dostęp do telefonu i Internetu.

Sąd, przy którym funkcjonuje ośrodek kuratorski, w porozumieniu
z kierownikiem ośrodka, ustala sposób dostawy artykułów potrzebnych
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do funkcjonowania ośľodka, w tym żywnościowych, śľodków czystości,
mateľiałów biurowych i innych.
Kieľownik ośrodka podejmuj e decyzję o ľodzaju i ilości artykułów potľzebnych
do funkcjonowania ośrodka i przekazuje ją dyrektorowi sądu w celu realizacji.

Stanclarĺl \\\-Iĺl
Sąd, przy którym funkcjonuje ośrodek kuľatorski, zapewnia wykonanie usługi
sprzątania pomi e szczeń o środka.
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