
Zarządzenie Nr 5 /2012

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie powołania 

Zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

Działając  w oparciu  o  przepisy art.  128 Ustawy z  dnia  9  czerwca  2011r.  o  wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) 

zarządzam co następuje: 

§1.

Powołuję Zespół do spraw oceny sytuacji  dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, 

dalszej  części  zwany  “Zespołem”,  który  będzie  działał  przy  Powiatowym  Centrum  Pomocy 

Rodzinie w Ełku wykonującym zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 

§ 2 

Do zadań Zespołu należy  dokonywanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka a w celu:

1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;

2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;

3) modyfikowania planu pomocy dziecku;

4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą 

przysposobienie;

5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;

6) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie 

przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

§ 3

1. W skład zespołu wchodzą:

                  1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jako Przewodniczący Zespołu 

2. rodzina zastępcza

                  3.  psycholog

                  4.  pedagog



                  5.  przedstawiciel ośrodka adopcyjnego

                  6.  pracownik socjalny

                  7.  właściwy asystent rodziny

                  8.  właściwy kurator

                                

2. Do udziału w posiedzeniu zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele MOPS, GOPS, Policji, 

służby zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się 

tematyką rodziny i dziecka.

§ 4

Organizacje pracy zespołu określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor PCPR w Ełku

/-/ Iwona Nowakowska



Regulamin pracy 

zespołu ds oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

Na podstawie  Ustawy z  dnia  9  czerwca  2011r  o  wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy 

zastępczej  (Dz.  U.  z  2011 r.  Nr 149 poz.  887 z  późn.  zm.)  oraz zarządzenia Dyrektora PCPR 

w Ełku z dnia 11 września 2012 r. opracowuje się niniejszą procedurę regulującą pracę Zespołów 

ds.  oceny  sytuacji  dziecka  umieszczonego  w  rodzinie  zastępczej,  zwanego  w  dalszej  części 

„Zespołem”.

1.  Zespół  tworzy  się  w  celu  realizacji  zapisów  Rozdziału  4,  Ustawy  z  9  czerwca  2011  r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w celu 

oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

3. Spotkania zespołu zwołuje Przewodniczący zespołu.

4. Pracą zespołu kieruje Przewodniczący.

4.  Z prac Zespołu sporządzany jest protokół.

5. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na spotkaniu Zespołu.

6. Powołanie członków zespołu następuje w trybie Zarządzenia Dyrektora, 

7. Zespół dokonuje oceny sytuacji w formie informacji określonej w druku stanowiącym Zał Nr 1 

do niniejszego zarządzenia

9. Informacja zawiera: 

       a) imię (imiona) i nazwisko dziecka;

       b) rodzaj rodziny zastępczej

       c) informację dotyczącą sytuacji prawnej dziecka

       d) informację o aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka

       e) opis funkcjonowania dziecka w rodzinie

       f) ocenę stanu zdrowia

       g) analizę stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną

       h) modyfikację planu pomocy dziecku

       i) monitorowanie procedur adopcyjnych

       j) ocenę zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej

10. Po każdym spotkaniu zespół podejmuje wnioski do dalszej pracy z dzieckiem i rodziną

11. Do zadań zespołu należy również wskazanie kierunku dalszej pracy z dzieckiem i rodziną 

12. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.



13. Procedura obowiązuje z dniem wydania 

 Dyrektor PCPR w Ełku

11.09.2012 r. /-/ Iwona Nowakowska
........................................................................

(data, podpis dyrektora)



Załącznik Nr 1

OCENA SYTUACJI DZIECKA

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia

RODZAJ  RODZINY ZASTĘPCZEJ

spokrewniona

niezawodowa

zawodowa

zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego

zawodowa specjalistyczna *

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodziny zastępczej, adres zamieszkania

Data ustanowienia rodziny zastępczej  ……………………………………………....................

Sąd  Rejonowy w ……………………………….............sygn. akt……………………………….

Data przejęcia faktycznej opieki nad dzieckiem ……………………………………………....…

Sytuacja prawna dziecka…………………………………………………………………………. 

Sąd  Rejonowy w…………………... ……………………………………………………………….

data…………………………………..sygn. akt……………....................…………………………

Sąd  Rejonowy w…………………... ……………………………………………………………….

data…………………………………..sygn. akt……………………………………………………..

Opieka prawna 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego……………………………………………………………….

Sąd  Rejonowy w ………………………………..........data……………………………………….

sygn. akt…………………………………………………………………………………..................



1. Aktualna sytuacja rodzinna dziecka
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Funkcjonowanie dziecka w rodzinie zastępczej:
ROZWÓJ EMOCJONALNY (np. rozpoznaje i nazywa własne reakcje emocjonalne, potrafi pokonać reakcje 

lękowe, prawidłowo adaptuje się w szkole/przedszkolu, potrafi opanować emocje, zauważa przeżycia innych osób, 

radzi sobie w trudnych sytuacjach, inne,)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

ROZWÓJ POZNAWCZY (np. uwaga i koncentracja, pamięć długotrwała, pamięć krótkotrwała, myślenie na 

konkretach, myślenie abstrakcyjne, myślenie logiczne, myślenie analityczne, gotowość szkolna/zdolności uczenia się, 

inne,)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………......

ROZWÓJ SPOŁECZNY (np. relacje z dorosłymi; relacje z rówieśnikami; zna obowiązujące zasady dotyczące 

zgodnego współżycia z innymi; przestrzega obowiązujące zasady i normy; wyraża swoje oczekiwania; współdziała w 

grupie rówieśniczej; współpracuje w grupie rodzinnej/osób dorosłych; zna zasady utrzymania porządku; rozróżnia 

dobro od zła; inne;)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

ROZWÓJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ (np. równowaga ciała i koordynacja ruchów; reakcje na sygnał, znak, 

barwę, dźwięk; pokonywanie przeszkód; sprawność ruchowa/chód/gibkość; motoryka mała; postawa ciała; inne;)

………………………………………………………………………………………...………...........

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………............................

……………………………………………………………………………………………..................



………………………………………………………....................................................................

ROZWÓJ ZABAWY I ZAINTERESOWAŃ 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...........................................

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

3. Ocena stanu zdrowia dziecka i określenie jego aktualnych potrzeb zdrowotnych
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………..............................................................................................................................

4. Analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną.
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………..............................................................................................................................

5. Modyfikacja planu pomocy dziecku 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……….....................................................................................................................................

6. Monitorowanie procedur adopcyjnych w przypadku uregulowanej sytuacji 
prawnej dziecka umożliwiającej przysposobienie
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…….........................................................................................................................................

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

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



7. Ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.
Czy zasadny jest dalszy pobyt dziecka w rodzinie zastępczej?*

TAK NIE

Czy istnieją podstawy do powrotu dziecka do rodziny naturalnej?*

TAK NIE

Czy istnieje potrzeba umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie 

przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej?*

TAK NIE

Czy zaistniały przesłanki do przeniesienia dziecka do innej rodziny zastępczej lub 

rodzinnego domu dziecka?*

TAK NIE

8. Inne wnioski. Uwagi.
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……….....................................................................................................................................

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

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

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

Oceny sytuacji dziecka dokonał Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej w składzie:
……………………………………….....

……………………………………….....

……………………………………….....

……………………………………….....

……………………………………….....

……………………………………….....

…………………………………………..                                        Ełk, dn.  ………………………………….


	Dyrektor PCPR w Ełku

