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Załącznik do Uchwały Nr  XXIV/2018/2019    

Rady pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce z dn. 27.08.2019 r. 
 

STATUT 
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z TERENU GMINY MOSZCZENICA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II                   
W STASZKÓWCE - PROJEKT 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§1 

1. Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica działa  
na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
z dnia 9 czerwca 2011 r. ( Dz.U.2019 poz.1111), zwanej dalej ,,Ustawą” 

2. Jednostką prowadzącą Placówkę Wsparcia Dziennego jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II  
z siedzibą w Staszkówce  (38-321) ul. Jana Pawła II 3, zwany dalej Zespołem Szkół                                 
w Staszkówce. 

3. Działalność Placówki współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  
9 Oś Priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

4. Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej i specjalistycznej w rozumieniu art.24 
ustawy. 

5. Obszarem działania Placówki jest gmina Moszczenica. 
6.  Placówka funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół w Staszkówce.  
7. Placówka zlokalizowana jest w Staszkówce pod adresem; Zespół Szkół im. Jana Pawła II  

w Staszkówce (38-321), ul. Św. Jana Pawła II 3 oraz w dwóch punktach, mieszczących się                        
w Moszczenicy: 
- w siedzibie Szkoły Podstawowej im.  Bronisława Wanata w Moszczenicy (38-321)                      
ul. Leśna 5  będącej w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół w Moszczenicy,  
- w siedzibie Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy (38-321),  ul. Samorządowa 1. 

8. Oferta Placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących lub uczących się                  
w szkołach na  terenie gminy Moszczenica. 

9. Godziny otwarcia Placówki: 
- Zespól Szkół w Staszkówce : od poniedziałku do soboty, po 4 godziny dziennie,  
- punkt przy Zespole Szkół  w Moszczenicy: od poniedziałku do piątku, po 5 godzin 
dziennie, 



 

2 
 

- punkt przy Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy: od poniedziałku do piątku, po                
4 godziny dziennie, oraz 2 soboty w miesiącu 4 godziny dziennie. 

10. Godziny otwarcia Placówki mogą ulec zmianie w związku ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem.  

§ 2  
Placówka działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:  
1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U.2019 poz.1111); 
2) Rekomendacji do prowadzenia placówek wsparcia dziennego - Załącznik nr 1 do 

Uchwały nr 253/2017 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r.; 
3) Statutu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce; 
4) Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego; 
5) Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu nr RPMP.09.02.01-12-0161/18 pt. 

Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica,  
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020; 

6) niniejszego Statutu. 
II. CELE I ZADANIA 

 
§3 

1. Celem działalności Placówki Wsparcia Dziennego z główną siedzibą w Staszkówce jest 
wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Moszczenica, wyrównanie 
zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na środowisko młodych ludzi,                              
w szczególności zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

2. Placówka realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  
1) opiekę i wychowanie,  
2) organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, psychoprofilaktycznych, 

korekcyjnych oraz kompensacyjnych (w tym programów indywidualnych),  
3) pomoc w nauce,  
4) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań,  
5) organizacja półkolonii i zimowisk, 
6) ochronę zdrowia,  
7) kształtowanie u dzieci kompetencji społecznych,  
8) pomoc w sytuacjach kryzysowych, 
9) aktywny udział w życiu kulturalnym, w tym zajęcia kulturalno-rekreacyjne (tj. wyjazdy 

do kina, teatru itp.)  
10) kształcenie dzieci w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, 
11) kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych i ekologicznych. 
12) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności pożytecznego 

spędzania czasu wolnego. 
§4 
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Placówka, w celu wzmocnienia swojego oddziaływania na dzieci i młodzież, współpracuje  
z rodzinami/opiekunami prawnymi dziecka, ze szkołami, placówkami kulturalnymi, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Moszczenicy, organizacjami pozarządowymi oraz 
religijnymi i podmiotami leczniczymi z terenu Gminy Moszczenica. 
 

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE  
 

§5 
1. Placówką wsparcia dziennego kieruje Kierownik, którego kwalifikacje i kompetencje 

zgodne są z zapisami Art. 25 ust. 2 Ustawy, podlegający bezpośrednio Kierownikowi 
Projektu na podstawie pisemnych upoważnień. 

2. Do obowiązków Kierownika/wychowawcy należy w szczególności: 
1) zarządzanie oraz ustalanie organizacji wewnętrznej Placówki,  
2) udział w rekrutacji uczestników, 
3) reprezentowanie Placówki na zewnątrz, 
4) sprawowanie nadzoru nad pracownikami oraz powierzonym majątkiem,  
5) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im odpowiednich warunków 

do rozwoju, 
6) sporządzanie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości, 
7) przyjmowanie skarg i wniosków. 

3. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Gmina Moszczenica-Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Staszkówce na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych. 

4. W celu realizacji zadań statutowych Placówki Kierownik uprawniony jest do wydawania 
zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

5. Osoba pełniąca funkcję Kierownika pełni również funkcję wychowawcy. 
 

§ 6  
1. Funkcjonowanie Placówki opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, 

służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za 
wykonywanie powierzonych zadań. 

2.  Szczegółową organizację Placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa 
Regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Placówki.  

 
§ 7 

1. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje bezpośrednio Kierownik Projektu, o którym 
mowa w par. 1, ust. 3, a nad całością Wójt Gminy Moszczenica. 

 
§ 8 

1. Przyjmowanie dzieci i młodzieży do Placówki odbywa się zgodnie z zasadami określonymi  
w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczestników projektu pt. ,,Placówka Wsparcia 
Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica”. 
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2. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny. 
3. Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny, za wyjątkiem sytuacji w której dziecko zostało 

skierowane do Placówki przez sąd. 
 

IV.   MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA 
§ 9 

1. Koszt działalności Placówki współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

2. Dopuszcza się możliwość finansowania działalności Placówki z innych środków 
dozwolonych przepisami prawa. 

§ 10 
Mienie Placówki stanowią środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, których 
stan i wartość określają księgi inwentarzowe. 
 

§ 11 
Podstawą gospodarki finansowej jest Harmonogram rzeczowo-finansowy, określony  
w projekcie nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18 pt. ,,Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci  
i młodzieży z terenu gminy Moszczenica” 
 

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 12 

1. Statut Placówki oraz jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Staszkówce.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące 
przepisy prawa. 

 
 
Staszkówka, dn. 27 sierpnia 2019 r.                                               ………………………………………                                     
 
 
 
 


