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I. Usługi zaspakajające potrzeby bytowe wychowanków przebywających  
w placówce. 
 
 
Ilość miejsc w domu dziecka – 38 
W tym:   - parter- 8 
    - piętro- 18 
    - poddasze- 12 
 
Powierzchnia zabudowy - 428,10 m2 
p. uż. Kubatura  - 3901 m3 
 
 
Dom Dziecka w Chojnie- planowany termin relokacji wrzesień 2005 (możliwość 
opóźnienia do czerwca 2006 r.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rodzaje robót 
 

Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektu do sieci 
Budowa obiektu Domu Dziecka z instalacjami 
1. Roboty budowlane  
2. Instalacje wodociągowe z demontażem  
3. Instalacje kanalizacyjne z demontażem  
4. Instalacje centralnego ogrzewania 
5. Instalacje wentylacyjne 
6. Instalacje elektryczne z demontażem  
7. Instalacje multimedialne z internetem 
8. Maszyny i urządzenia wbudowane na stałe w obiekt 
Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów 
pomocniczych 
1. Ukształtowanie terenu 
2. Trawniki dywanowe z mieszanką torfu i ziemi kompostowej 
3. Ławki żeliwne ozdobne 
4. Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej- renowacja 
5. Parkingi na samochody osobowe 
6. Chodniki z kostki kamiennej 
7. Łapacz tłuszczu PST-V 2/400 Ekol-Unikpn 
8. Oświetlenie parkingów 
9. Oświetlenie parkowe na słupach ozdobnych 
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II. Usługi opiekuńcze. 
 
1. W celu zapewnienia standardu usług opiekuńczych w placówce 

zaplanowano doposażenie Domu Dziecka w Chojnie w następujący 
sprzęt: 

 
 

Rodzaj wyposażenia 
1. Stanowiska komputerowe  
2. Biurka komputerowe  
3. Stoły prostokątne świetlicowe  
4. Stoliki małe 
5. Stoliki pod sprzęt multimedialny  
6. Fotele obrotowe  
7. Krzesła świetlicowe  
8. Taborety z regulowaną wysokością  
9. Szafy ubraniowe  
10. Szafy porządkowe  
11. Komody  
12. Tapczany  
13. Tapczaniki dziecięce  
14. Wieszaki wolnostojące  
15. Gabloty regulowane przeszklone 
16. Żeluzje pionowe 
17. Serwery  
18. Monitory kolorowe 17”  
19. Monitory kolorowe LCD 17”  
20. Drukarki laserowe  
21. Skanery  
22. Aparaty telefoniczne 
23. Odbiorniki telewizyjne do 21” 
24. Ławki gimnastyczne 3 m  
25. Materace gimnastyczne  
26. Kozioł gimnastyczny   
27. Równoważnia gimnastyczna   
28. Skrzynia gimnastyczna 5 częściowa  
29. Tenis stołowy na kółkach  
30. Lampki nocne  
31. Szafki  
32. Lodówki  
33. Czajniki elektryczne 
34. Kuchenki elektryczne  
35. Kuchenki mikrofalowe  
36. Meble kuchenne -zestawy 
37. Taborety kuchenne  
38. Stoły kuchenne  
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2. Pokoje mieszkalne: 
a) Pokoje jednoosobowe- 1 pokój  (11,0 m2) 
b) Pokoje dwuosobowe- 11 pokoi (16,2 m2 do 12,6 m2) 
c) Pokoje trzyosobowe- 6 pokoi (18,2 m2 do 18,0 m2) 
d) Pokój z łazienką i toaletą dla osoby niepełnosprawnej (pokój-10,3 m2, łazienka z 

toaletą- 6,6 m2) 
W tym przewidziano miejsca interwencyjne z niezależnym wejściem, 2 pokoje 
mieszkalne 2 osobowe (17,7 m2- 16,2 m2), pomieszczenie do spożywania posiłków 
(17,6 m2), pokój wychowawcy  
(19,0 m2), oddzielna łazienka z toaletą dla dziewcząt i chłopców (9,9 m2- 9,9 m2).  
 
3. Pokoje będą wyposażone w: 
 tapczany, szafki, lampki nocne, szafy z miejscem na przechowywanie rzeczy 
osobistych wychowanków, zabawki, komputery, sprzęt RTV, zabawki w zależności  
od wieku i potrzeb wychowanków. 
 
4. Łazienki 
10 zespołów higieniczno sanitarnych 
w tym 13 kabin natryskowych, 12 toalet i 4 pisuary (od 8,7 m2 do 11,8 m2) 
umożliwiających korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność  
z zasadami higieny.  
Dom zapewni wychowankom oddzielne pomieszczenie do prania i suszenia rzeczy 
osobistych (19,0 m2). 
 
5. Pomieszczenia do wypoczynku. 
W domu będą znajdować się 3 świetlice (od 21,1 m2 do 27,0 m2) wyposażone  
w stoliki i krzesła, telewizory, gry, zabawki, książki. 
 
6. Miejsce do cichej nauki. 
W każdej rodzince będzie wyznaczony pokój do cichej nauki wyposażony w pomoce 
dydaktyczne dostosowane do wieku i potrzeb wychowanków. 
 
7. Kuchnia. 
W miesiącu grudniu 2004 rozpoczął się kapitalny remont obiektów kuchni przy 
Ośrodku Szkolno- wychowawczym. Po remoncie kuchnia będzie spełniałać standard 
wymagań sanitarnych. 
Po przeniesieniu Domu Dziecka do Chojny będziemy korzystać z usług świadczonych 
przez Ośrodek Szkolno- wychowawczy w Chojnie.   
 
8. Jadalnia. 
W chwili obecnej jest prowadzony kapitalny remont jadalni w celu spełnienia 
wymogów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. 
 
9. Aneksy kuchenne. 
Przy pokojach dwu i trzyosobowych będą aneksy kuchenne z niezależnym wejściem  
z każdego pokoju (5 aneksów kuchennych od 9,6 m2 do 7,8 m2) wspólne dla 4 lub 6 
osób. Aneksy przeznaczone będą do zajęć kulinarnych i przyrządzania śniadań  
i kolacji. 
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10. Pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych. 
Sala rekreacyjno- klubowa z kominkiem i wydzielonym zapleczem (37,1 m2 sala  
i 12,1 m2 zaplecze) wyposażona będzie w stoliki i krzesła, telewizor, gry, sprzęt 
muzyczny, kolumny, pomoce do zajęć pozalekcyjnych, terapeutycznych, kół 
zainteresowań). 
Siłownia z wydzielonym zapleczem (33,7 m2 siłownia i 12,1 m2 zaplecze siłowni) 
wyposażona będzie w atlas do ćwiczeń i sprzęt sportowy. 
 
11. Pokój do spotkań z osobami odwiedzającymi. 
W domu znajdować się będzie pokój odwiedzin (15,1 m2). 
 
12. Pokój gościnny. 
W domu znajdować się będzie pokój gościnny (10, 3 m2) wyposażony w tapczan, 
stolik, krzesła i szafkę. 
 
13. Pokój pielęgniarski. 
W domu znajdować się będzie pokój pielęgniarski (11, 5 m2) wyposażony  
w niezbędny sprzęt medyczny. 
 
14. Pokój dla dzieci chorych. 
W domu znajdować się będzie pokój dla dzieci chorych (16,2 m2) z niezależnym 
wejściem z korytarza i pokoju pielęgniarek oraz łazienką i toaletą (10,2 m2). 
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Program naprawczy placówki wielofunkcyjnej 
opracowany na podstawie  Art. 154 Ustawy  

o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593, z 
póź zm.) oraz standardu obowiązujących usług 

świadczonych przez Domy Dziecka  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku 
w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych  

( Dz. U. Nr 31, poz. 331 ). 
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Miasto  
 
Chojna jest przygranicznym zabytkowym miasteczkiem. Zamieszkuje tam 6 943 osób. 
Placówka wielofunkcyjna- Dom Dziecka w Chojnie znajdować się będzie przy ulicy 
Przymurze 4 w miejscu gdzie obecnie znajduje się Ośrodek szkolno- wychowawczy 
(budynek po internacie). Dom będzie usytuowany w centrum miasta, otoczony 
murami obronymi i parkiem. 
 
Zabytki Chojny to: 
 
Kościół Mariacki 
( Katedra ) 
Kościół Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jest to potężny kościół gotycki z cegły 
na podbudowie kamiennej, dzieło Henryka Brunsberga ze Szczecina. Stanowi on 
perłę wśród tego typu obiektów na Pomorzu Zachodnim oraz jest unikatowym 
zabytkiem w Europie. Obecnie w odbudowie. 
Ratusz 
Ratusz gotycki z pierwszej połowy XIV wieku. Został on wzniesiony przez mieszczan 
chojeńskich i stanowił „dom kupca”. Od 1433 r. główna siedziba władz miejskich. Po 
drugiej wojnie światowej odbudowany w 1986 r. i przeznaczony na Chojeńskie 
Centrum Kultury. Mieści się w nim również Miejska Biblioteka Publiczna. 
Kościół 
Kościół p.w. Świętej Trójcy z XIV w. – zespół klasztorny poaugustiański. Kościół 
gotycki z cegły jednonawowy.  
W budynkach poklasztornych zachowane są krużganki i sklepienia. 
Mury Obronne 
Mury obronne z XIII – XV w. z basztami i bramami. Brama Barnkowska – zamyka 
miasto od wschodu, Brama Świecka – zamyka miasto od zachodu. 
Miejsce w którym zamieszkają dzieci graniczy z murami obronnymi. Znajduje się tam 
w chwili obecnej Ośrodek Szkolno -wychowawczy przy ulicy Przymurze 4. 
 
Szkoły: 
 
Atutem relokacji jest bliskość placówek oświatowych do których uczęszczać będą nasi 
wychowankowie a są to: 
1. Szkoła podstawowa masowa im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Żwirki i Wigury 

10. 
2. Szkoła podstawowa specjalna im. Mieszka I przy Ośrodku Szkolno – 

wychowawczym ul. Przymurze 4. 
3. Gimnazjum masowe im. Janusza Korczaka przy ul. Szkolnej. 
4. Gimnazjum specjalne im. Mieszka I przy Ośrodku Szkolno – wychowawczym  

ul. Przymurze 4. 
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie im. Boh. spod Siekierek przy ul. 

Dworcowej 3, który proponuje kształcenie uczniom w klasach profilowanych  
o kierunkach: 

• informatyczno - matematycznym (LO) 
• matematyczno - fizycznym (LO)  
• lingwistycznym (LO)  



Etapowy plan działań dochodzenia do standardów w placówce wielofunkcyjnej – Dom Dziecka w Chojnie 8 

• humanistycznym (LO) 
• biologiczno - chemicznym (LO)  
• sportowym (LO) 
• ekonomiczno - administracyjnym (LP) .  

Program nauczania wzbogacony jest o zajęcia:  
- koła matematycznego 
- koła ekologicznego 
- koła informatycznego 
- koła chemicznego 
- koła języka angielskiego 
- SKS 
na których zainteresowani i uzdolnieni uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę 
do konkursów, olimpiad i zawodów. 

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie im. Ryszarda Kuleszy przy ul. 
Żółkiewskiego 5, 
który proponuje kształcenie uczniom w klasach profilowanych. W zakresie szkoły 
średniej liceum zawodowe i technikum zawodowe o kierunkach: 
• usługowo- gospodarczym (LZ) 
• hotelarskim (TZ) 
• organizacja usług gastronomicznych (TZ) 
• budowlanym (TZ) 
Ponadto klasy zasadnicze zawodowe o kierunkach: 
- mechanik pojazdów samochodowych, 
- stolarz, 
- malarz- tapeciarz, 
- murarz, 
- kucharz małej gastronomi, 
- klasy wielozawodowe (elektryk, piekarz, fryzjer, sprzedawca, itd.). 
 

Kultura 
 

W  Chojnie mieści się Centrum Kultury, które proponuje dla dzieci następujące 
zajęcia pozalekcyjne: 

- plastyczne, 
- teatralne, 
- muzyczne, 
Działa też klub sportowy „Odra” gdzie wychowankowie domu dziecka będą mogli 
uczęszczać na treningi piłki nożnej.  
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Opis bydynku 
 
Funkcja- Dom Dziecka 
 
Przyziemie 
 
W podpiwniczeniu, w części dobudowanej- od strony ogrodu- będzie sala 
rekreacyjno- klubowa z zapleczem do przygotowania kawy i herbaty oraz siłownia  
z zapleczem. 
Sale łączyć się będą poprzez hol z klatką schodową. 
W części ogólnodostepnej zaprojektowano również  pokój odwiedzin z wydzielonym 
pokojem gościnnym, zespoły sanitarne dla wychowanków i osób odwiedzających. 
Z prawej strony znajdować się będzie pomieszczenie na rowery i sanki oraz 
pomieszczenie gospodarcze posiadające niezależne wyjście na zewnątrz. 
Z lewej strony, w przyziemiu obiektu, zaprojektowano- do funkcji domu dziecka- 
miejsca interwencyjne z niezależnym wejściem poprzez przedsionek, dwoma 
pokojami dwuosobowymi, pomieszczenie do spożywania posiłków z zespołem 
higieniczno- sanitarnym oraz pokojem  wychowawcy. 
 
Parter 
 
W parterze zaprojektowano, z prawej strony klatki schodowej, zespół 
ogólnodostępny składający się z pokoju dyrektora z sekretariatem, pokoju 
pracownika socjalnego, wc dla personelu oraz pokoju pielęgniarki i izolatki  
z wydzieloną łazienką. 
Z lewej strony klatki schodowej zaprojektowano zespół dla wychowanków składający 
się z dwóch pokojów trzyosobowych z aneksem kuchennym, pokojem 
jednoosobowym, łazienki, oraz pokojem dla osoby niepełnosprawnej z łazienką 
przystosowaną  dla osób na wózkach inwalidzkich. 
Na osi klatki schodowej znajduje się świetlica. 
 
 Piętro 
 
Na piętrze zaprojektowano- po obu stronach klatki schodowej- dwa niezależne 
zespoły dla wychowanków składające się z dwóch pokojów trzyosobowych z 
aneksami kuchennymi, pokojów dwuosobowych, pokoju wychowawcy z wc, oraz 
zespołów higieniczno- sanitarnych. 
Na osi klatki schodowej znajduje się świetlica dostępna dla każdego zespołu. 
 
Poddasze 
 
Analogicznie na poddaszu zaprojektowano po obu stronach klatki schodowej- dwa  
niezależne zespoły dla wychowanków składające się z pokojów dwuosobowych, 
aneksów kuchennych, oraz zespołów higieniczno- sanitarnych. 
Na osi klatki schodowej znajduje się świetlica dostępna z każdego zespołu. 
Ilość miejsc w domu dziecka- 38 w tym 4 miejsca interwencyjne 
Parter- 8 
Piętro- 18 
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Poddasze- 12 
Powierzchnia zabudowy- 428,10 m2 
Powierzchnia użytkowa- 1018,5 m2 
Kubatura- 3901 m3 
 
Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 
 
 Z powodu sztywnego układu konstrukcyjno- przestrzennego historycznego 
obiektu dostęp dla osób niepełnosprawnych wymaga specjalistycznych urządzeń 
technicznych zamontowanych w klatce schodowej. Dostęp na kondygnację parteru 
poprzez pochylnię. 
Na parterze zaprojektowano pokój z łazienką przystosowaną dla osób na wózkach 
inwalidzkich. 
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe 
 
Budynek zamieszkania zbiorowego- ZL V. Budynek N (niski). 
Wymagana klasa odporności pożarowej „C” i elementów NRO zapewniona. 
Długość dojścia przy jednym dojściu nie przekracza 10 metrów. 
Klatka schodowa jest obudowana ścianami kl. REI 60 i zamknięta 
drzwiami EI 30  
z samozamykaczami. W lukarnie klatki schodowej należy zamontować klapę 
oddymiającą o powierzchni czynnej min. 5% rzutu klatki (niemniej jednak niż 1 m2) 
uruchamianą samoczynnie na sygnał czujki optycznej dymu. 
Dojazd pożarowy zapewniony. 
 
Kuchnia i stołówka 
 
W miesiącu grudniu 2004 rozpoczął się kapitalny remont obiektów kuchni i stołówki 
przy Ośrodku Szkolno- wychowawczym. Po remoncie kuchnia i stołówka będzie 
spełniałać standard wymagań sanitarnych. 
Po przeniesieniu Domu Dziecka do Chojny będziemy korzystać z usług świadczonych 
przez Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chojnie.  
 
Administracja 
 
Po przeniesieniu Domu Dziecka do Chojny planowane jest połączenie administracji 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego i placówki wielofunkcyjnej- Dom Dziecka. 
Administracja mieścić się będzie w budynku nr 2. 
 
Otoczenie wokół placówki 
 
Wokół domu  dziecka zaplanowano utworzyć plac zabaw dla dzieci młodszych, boisko 
sportowe oraz park. 
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HARMONOGRAM DOCHODZENIA DO STANDARDU USŁUG W LATACH  2005- 2006- PROJEKT 
 

LP OBOWIĄZUJĄ-
CY STANDARD 

STAN FAKTYCZNY ZADANIA KONIECZNE DO 
WYKONANIA 

PLANO-
WANY 

TERMIN 
ROZPOCZĘ

CIA 

KOSZT W 
TYS. ZŁ. 

SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 
OSIĄ-

GNIĘCIA 
STANDAR

-DU 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 DOM DZIECKA POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTEPUJĄCE WARUNKI  

BUDYNEK 
 

1. Budynek 
mieszkalny 
i jego funkcje 

Planowana relokacja Domu 
Dziecka z Binowa do 
Chojny. Zgodnie z Uchwałą 
Rady Powiatu nr 
215/XVIII/2004 w sprawie 
zadań priorytetowych  
i określenia kierunków 
polityki budżetowej.  

1. Przygotowanie terenu  
i przyłączenie obiektu do sieci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Budowa obiektu Domu 
Dziecka z instalacjami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

1. Roboty budowlane.  
2. Instalacje wodociągowe  
z demontażem.  
3. Instalacje kanalizacyjne  
z demontażem.  
4. Instalacje centralnego 
ogrzewania. 
5. Instalacje wentylacyjne. 
6. Instalacje elektryczne  
z demontażem.  
7. Instalacje multimedialne  
z internetem. 
8. Maszyny i urządzenia 
wbudowane na stałe w obiekt.
 
1. Ukształtowanie terenu. 
2. Trawniki dywanowe  
z mieszanką torfu i ziemi 
kompostowej. 
3. Ławki żeliwne ozdobne. 
4. Nawierzchnia z kostki 
kamiennej rzędowej- 
renowacja. 
5. Parkingi na samochody 
osobowe. 
6. Chodniki z kostki kamiennej

2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
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3. Zagospodarowanie terenu   
i budowa obiektów 
pomocniczych wspólnie dla 
Domu Dziecka i Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego 
 

 
 
 
 
 
 
2005 Zgodnie z 

kosztorysem 
budowlanym

7. Łapacz tłuszczu PST-V 
2/400 Ekol-Unikpn. 
8. Oświetlenie parkingów. 
9. Oświetlenie parkowe na 
słupach ozdobnych. 

 
 
 
 
 
 

2006 

2.  W placówce 
zapewniającej 
opiekę 
całodobową 
ciągłą nie 
powinno 
jednocześnie 
przebywać więcej 
niż 30 dzieci 

W placowce przebywa 43 
dzieci 

Zmniejszyć liczbę miejsc  do 
30 

2006 Do czasu relokacji 
sukcesywnie zmniejszana 
będzie liczba miejsc. Czynione 
będą starania aby umieszczać 
wychowanków w rodzinach 
zastępczych  
i przysposobiających. W roku 
2005 trzech wychowanków 
usamodzielni się.  

2006 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pokoje 
mieszkalne 1-5 
osobowe, 
właściwie 
oświetlone o 
powierzchni 
zapewniającej 
przechowywanie 
rzeczy osobistych  
i swobodne 
korzystanie  
z wyposażenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsca interwencyjne- 
Przyziemie 
1. 2 sypialnie 2 osobowe 
Grupa I parter 
Rodzinka I 
1. 1 sypialnia 1 osobowa  
2. 1 sypialnia dla osoby 

niepełnosprawnej 1 osobowa 
3.  2 sypialnie 3 osobowe 
Grupa II piętro  
Rodzinka II 
1. 1 sypialnia 2 osobowa  
2. 2 sypialnie 3 osobowe 
Rodzinka III 
1. 2 sypialnie 2 osobowe 
2. 2 sypialnie 3 osobowe 
Grupa III poddasze   
Rodzinka IV 
1. 3 sypialnie 2 osobowe 
Usamodzielnienie 
1. 3 sypialnie 2 osobowe 

Przebudowa- remont 
 
Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Wyposażenie 
pokoi 
mieszkalnych. 

1. Łóżko lub tapczan.  
2. Szafka i lampka nocna. 
3. Szafie lub miejsce w szafie na 

przechowywanie rzeczy osobistych, 
odzieży i obuwia dostosowanych do 
pór roku. 

4. Zabawki. 

Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005   2006 

5. Łazienki  
z miejscem do 
prania i suszenia 
rzeczy osobistych  
i toalety, w ilości 
umożliwiającej 

I. przyziemie 4 osoby 
interwencyjne 

1. łazienka 2 
2. toaleta 2 
II. parter 8 osób 
1. łazienka 3 

Przebudowa- remont 
 
Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 
 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 
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korzystanie z 
nich w sposób 
zapewniający 
intymność  
i zgodność  
z zasadami 
higieny 

2. toaleta 2 
3. pisuar 1 
III. piętro 18 osób 
1. łazienka  4 
2. toaleta 5 
3. pisuar 1 
IV. poddasze 12 osób 
1. łazienka 4 
2. toaleta 3 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pomieszczenia do 
wypoczynku 
wyposażone w 
stoliki i  krzesła, 
telewizor, gry i 
zabawki, książki 
(nie mniej niż  
1 pomieszczenie 
na 10 dzieci). 
 
 
 

Na każdym piętrze będzie 
pomieszczenie do wypoczynku 
wyposażone w stoliki  
i  krzesła, telewizor, gry, zabawki i 
książki: 
I. parter  
1. z pomieszczenia będzie korzystać 

10 wychowanków, 
II. piętro 
1. z pomieszczenia będzie korzystać 

10 wychowanków 
III. poddasze 
1. z pomieszczenia będzie korzystać 

10 wychowanków.   

Przebudowa- remont 
 
Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 

7. Miejsce do cichej 
nauki. 

Na każdym piętrze będzie miejsce  
do cichej nauki wyposażone 
w odpowiednie pomoce dydaktyczne. 

Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 

8. Kuchnię W miesiącu grudniu 2004 rozpoczął się 
kapitalny remont obiektów kuchni przy 
Ośrodku Szkolno- wychowawczym. Po 
remoncie kuchnia będzie spełniać 
standard wymagań sanitarnych. 
Po przeniesieniu Domu Dziecka do 
Chojny będziemy korzystać z usług 
świadczonych przez Ośrodek Szkolno- 
wychowawczy w Chojnie. 

Przebudowa- remont 
 
Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 
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9. Jadalnia dla 
wszystkich dzieci 
 
 
 

W miesiącu grudniu 2004 rozpoczął się 
kapitalny remont jadalni przy Ośrodku 
Szkolno- wychowawczym. Po remoncie 
jadalnia będzie spełniałać standard 
wymagań sanitarnych. 

Przebudowa- remont 
 
Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 

10. Aneksy kuchenne 
przeznaczone do 
zajęć kulinarnych 
i przyrządzania 
śniadań i kolacji 
(nie mniej niż 
jeden aneks 
kuchenny na 10 
dzieci) 

W domu będzie się znajdować  
5 aneksów kuchennych wyposażonych 
w stoły, krzesła, lodówki, kuchenki i 
meble kuchenne oraz w niezbędne 
naczynia z bezpośrednim wejściem  
z pokoji mieszkalnych  
-1 aneks na 2 pokoje 

Przebudowa- remont 
 
Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 

11. Odpowiednio 
wyposażone 
pomieszczenia do 
zajęć 
terapeutycznych  
i sportowych 

W domu znajdować się będzie sala 
rekreacyjno- klubowa z kominkiem  
i wydzielonym zapleczem. Wyposażona 
będzie w stoliki i krzesła, telewizor, gry, 
sprzęt muzyczny, kolumny, pomoce do 
zajęć pozalekcyjnych, terapeutycznych, 
kół zainteresowań) a także siłownia  
z wydzielonym zapleczem wyposażona  
w atlas do ćwiczeń i sprzęt sportowy. 

Przebudowa- remont 
 
Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 

12. Pokój do spotkań 
z osobami 
odwiedzającymi 

W domu znajdować się będzie pokój 
odwiedzin. 

Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 

13. Pokój gościnny W domu znajdować się będzie pokój 
gościnny wyposażony w tapczan, stolik, 
krzesła i szafkę. 

Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 

14. Gabinet 
pielęgniarski 

W domu znajdować się będzie gabinet 
pielęgniarski wyposażony  
w niezbędny sprzęt medyczny. 

Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 

15. Pokój dla dzieci 
chorych 

W domu znajdować się będzie pokój dla 
dzieci chorych z niezależnym wejściem 
z korytarza i pokoju pielęgniarek oraz 
łazienką i toaletą 

Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 
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16 Pomieszczenie do 
prania i suszenia 

W domu w części przyziemia będzie 
pomieszczenie do prania i suszenia 

Po relokacji 
placówka będzie 
spełniać standard 

2005 Zgodnie z 
kosztorysem 
budowlanym

wg. dokumentacji 
budowlanej 

2006 

USŁUGI OPIEKUŃCZO- WYCHOWOWCZE 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
17. W placówce 

opiekuńczo- 
wychowawczej 
wskaźnik 
zatrudnienia 
pracowników 
musi być 
określony  
w wymiarze 
koniecznym  
do zapewnienia 
dzieciom 
bezpieczeństwa  
i indywidualnej 
opieki oraz 
uwzględniać wiek 
dzieci, stan ich 
zdrowia i rozwoju 
oraz warunki 
lokalowe 
placówki 
opiekuńczo- 
wychowawczej.  

1. Dom zatrudnia 
wychowawców w 
wymiarze 9 ¼ etatu,  

 
2. Dom zatrudnia pedagoga 

w wymiarze ¾ etatu 
 
3. Dom zatrudnia 

psychologa w wymiarze 
¼  etatu. 

 
4. Dom zatrudnia 

pracownika socjalnego  
      w wymiarze 1 etat. 
 
5. Dom nie zatrudnia 

pedagoga specjalnego. 
 
 
6. Dom nie zatrudnia 

terapeuty. 
 
7. Dom zatrudnia 

pracowników obsługi w 
wymiarze koniecznym do 
wykonywania czynności 
obsługowych. 

Dom spełnia standard 
 
 
 
Zatrudnić pedagoga  
w wymiarze ¼ etatu 
 
Zatrudnić psychologa  
w wymiarze ¾ etatu 
 
 
Dom spełnia standard 
 
 
 
Zatrudnić pedagoga 
specjalnego zgodnie  
z potrzebami  
 
Zatrudnić terapeutę 
 
 
Dom spełnia standard 

 
 
 
 
2005 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
wg. 
potrzeb 
 
 
2006 

   
 
 
 
2005 
 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
wg. potrzeb 
 
 
 
2006 

 
sporządził:              zatwierdził: 

 
 


