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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej:
ŚWIETLICA `BOCIANIE GNIAZDO`
Numer identyfikacyjny - REGON:
0005235770001U

PS - 01
Sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

według stanu w dniu 31 XII
Edycja badania: rok 2009

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 października 2007r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521, z późn. zm.)

m.dykta@goHel.pl
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy

Dział 1. Dane ogólne

1 Typ placówki

[    ] 1. Placówka wsparcia dziennego - opiekuńcza
[ X ] 2. Placówka wsparcia dziennego - specjalistyczna
[    ] 3. Placówka interwencyjna
[    ] 4. Placówka rodzinna
[    ] 5. Placówka socjalizacyjna
[    ] 6. Placówka wielofunkcyjna

2 Organ prowadzący

[    ] 1. Samorząd wojewódzki
[    ] 2. Samorząd powiatowy
[    ] 3. Miasto na prawach powiatu
[ X ] 4. Samorząd gminny
[    ] 5. Stowarzyszenie
[    ] 6. Organizacja społeczna
[    ] 7. Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe
[    ] 8. Fundacja
[    ] 9. Osoba prawna
[    ] 10. Inny
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 Dział 2. Wybrane informacje dotyczące placówki interwencyjnej, placówki rodzinnej, placówki socjalizacyjnej i 
placówki wielofunkcyjnej według stanu w dniu 31.XII

Wyszczególnienie

Dotyczy placówki

rodzinnej 
(symbol 4)

interwencyjnej 
(symbol 3) 

wielofunkcyjnej 
 (symbol 6)

socjalizacyjnej 
(symbol 5)

wielofunkcyjnej 
 (symbol 6)

0 1 2 3

Liczba miejsc ustalonych według regulaminu placówki 01    

Wychowankowie według stanu w dniu 31.XII a) (w.21-w.22-w.30) 02    

w tym

przyjęci na podstawie orzeczenia sądu 03    

po raz pierwszy umieszczeni w placówce opiekuńczo-wychowawczej 04    

cudzoziemcy 05    

Z wiersza 02
 w wieku

0 - 3 lata 06    

4 - 6 lat 07    

7 - 13 lat 08    

14 - 16 lat 09    

17 - 18 lat 10    

pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę (pozostający nadal w 
placówce)

11    

Z wiersza 02
 płeć

dziewczęta 12    

chłopcy 13    

chorujący przewlekle b) 14    

niepełnosprawni c) 15    

sieroty d) 16    

półsieroty e) 17    

małoletnie matki 18    

osoby mieszkające w placówce, niebędące wychowankami f) 19    

Wychowankowie, którzy w roku sprawozdawczym przebywali w placówce 
interwencyjnej powyżej 3 miesięcy g) 20  

Wychowankowie w roku sprawozdawczym h) (w.02+w.22+w.30) 21    

Wychowankowie (do 18 r.ż.), którzy ubyli w roku sprawozdawczymi) (suma 
wierszy 23 do 29)

22    

Z wiersza 22

na stałe powrócili do rodziny naturalnej 23    

przekazani do adopcji 24    

umieszczeni w rodzinie zastępczej 25    

umieszczeni w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej 26    

umieszczeni w domu pomocy społecznej 27    

zmarli 28    

inny powód 29    

Wychowankowie (powyżej 18 r.ż.), którzy ubyli w roku sprawozdawczym 
(suma wierszy 31 do 33)

30    

Z wiersza 30

usamodzielnieni 
(pełnoletni)

powrócili do rodziny naturalnej 31    

założyli własne gospodarstwo 32    

pozostali 33    

Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym j) 34    

a) Podać łącznie z uczniami przebywających w internatach, bursach szkolnych itp.;Stan w dniu 31.XII-liczba dzieci, które powinny przebywać w tym dniu w placówce zgodnie z listą 
obecności aktualną na koniec roku; b) Których choroba trwa 6 miesięcy lub dłużej; c) Niepełnosprawność prawna (posiadanie prawnego potwierdzenia niepełnosprawności) lub 
biologiczna (ograniczenie w wykonywaniu podstawowych czynności charakterystycznych dla osób w danym wieku); d) Gdy oboje rodziców nie żyje; e) Jedno z rodziców nie żyje; f) 
Osoby pełnoletnie niebędące wychowankami placówki, mieszkające w niej na mocy porozumienia wychowanek - dyrekcja placówki opiekuńczo-wychowawczej, korzystający z pomocy 
pieniężnej na kontynuację nauki; g) Dotyczy placówki interwencyjnej, również tej wchodzącej w skład placówki wielofunkcyjnej; h) Liczba dzieci, które skorzystały z placówki w ciągu 
roku, niezależnie od długości pobytu (wykazane jeden raz w roku z imiennych wykazów wychowanków); i) Osoba może być wpisana tylko raz do jednej kategorii; j) Wolontariusz-osoba, 
która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96, poz.873, z późn. zm.).
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Dział 3. Wybrane informacje dotyczące placówki wsparcia dziennego, specjalistycznej i placówki wielofunkcyjnej, jeśli 
pełni funkcję wsparcia dziennego oraz korzystających z nich dzieci

Wyszczególnienie Ogółem
0 1

Ilość dni pracy w tygodniu (z zakresu 1 - 7) 1 5

Ilość godzin pracy w tygodniu 2 20

Liczba miejsc a) 3 16

Liczba okresowych miejsc nocleglowych, którymi dysponuje placówka 4 0

Korzystający według stanu w dniu 31. XII b) 5 15

Niepełnosprawni według stanu w dniu 31.XII c) 6 0

Korzystający w roku sprawozdawczym d) 7 32

Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym e) 8 3

a) Ustalone według regulaminu placówki lub rozumiane jako maksymalna liczba dzieci, która w danym czasie mogłaby jednocześnie przebywać w placówce; b) Liczba dzieci, które 
powinny przebywać w tym dniu w placówce zgodnie z listą obecności aktualną na koniec roku; c) Niepełnosprawność prawna (posiadanie prawnego potwierdzenia niepełnosprawności) 
lub biologiczna (ograniczenie w wykonywaniu podstawowych czynności charakterystycznych dla osób w danym wieku); d) Liczba dzieci (wychowanków), które skorzystały z placówki w 
ciągu roku, niezależnie od długości pobytu (wykazane jeden raz w roku z imiennych wykazów wychowanków). Nie należy uwzględniać dzieci, które uczestniczyły okazjonalnie w 
zajęciach (np. prelekcje dla klas, wycieczek itp.); e) Wolontariusz-osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

m.dykta@goHel.pl
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie


