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REGULAMIN 

OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDAŃSKU 

 
1. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy (skrócona nazwa OREW), zwany 

dalej Ośrodkiem, jest niepubliczną placówką oświatową Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. 

2. Terenem działania placówki jest gmina Gdańsk. 

3. Decyzję o przyjęciu wychowanka do placówki podejmuje Zarząd Koła na wniosek dyrektora, 
do którego rodzice/opiekunowie składają podanie o przyjęcie wychowanka do placówki. 

4. Rodzice do wniosku o przyjęcie do Ośrodka dołączają aktualne orzeczenie poradni 
psychologiczno - pedagogicznej  (o potrzebie kształcenia specjalnego, bądź o potrzebie 
zajęć rewalidacyjno - wychowawczych) oraz opinię od lekarza konsultanta OREW, która  
określa warunki w jakich ma być realizowana edukacja i terapia na terenie placówki lub 
nauczanie indywidualne w domu wychowanka. 

5. Przyjęcia wychowanków odbywają się do końca sierpnia każdego roku. W wyjątkowych 
sytuacjach, uwzględniając potrzeby i możliwości OREW, przyjęcie może nastąpić  
w innym terminie. 

6. Decyzję o przydzieleniu wychowanków do poszczególnych grup wychowawczych 
(oddziałów i zespołów ) na poszczególne okresy realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki dokonuje Zespół Terapeutyczny. 

7. Dyrektor OREW wyznacza spośród nauczycieli-terapeutów terapeutę prowadzącego, który 
jest odpowiedzialny za całościowe tworzenie, wdrażanie i ewaluację indywidualnego 
programu rozwoju wychowanka 

8. Formy organizacyjne OREW określa szczegółowo Statut placówki (§ 16). Zajęcia odbywają 
się zgodnie z corocznym rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.  
W okresie wakacji i ferii prowadzi się, w miarę zapotrzebowania, dyżurne grupy realizujące 
zajęcia opiekuńczo - rekreacyjne. 

9. Ośrodek funkcjonuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 
16.00, w czasie których odbywa się edukacja, rehabilitacja, terapia pedagogiczna, 
psychologiczna, logopedyczna, zajęciowa, społeczna, zajęcia opiekuńcze i rekreacyjne oraz 
inne, odpowiadające potrzebom wychowanków. 

10. Przerwa urlopowa związana z zamknięciem placówki i zawieszeniem wszelkich zajęć 
ustalana jest corocznie po konsultacji z Sekcją Rodziców oraz zatwierdzana na wniosek 
dyrektora przez Zarząd Koła.   

11. Program indywidualny wychowanka opracowuje Zespół Terapeutyczny - członkowie kadry 
zaangażowani w pracę z konkretnym wychowankiem, we współpracy z rodzicami lub 
prawnymi opiekunami ucznia. Zespół Terapeutyczny odpowiada za wdrażanie, realizację i 
ewaluację indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego lub indywidualnego 
programu rewalidacyjno - wychowawczego wychowanka. 

12. Rodzice lub opiekunowie wychowanka współpracują z Zespołem Terapeutycznym poprzez 
uczestniczenie w tworzeniu indywidualnego programu, w omawianiu postępów i trudności 
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oraz w miarę możliwości poprzez realizację w środowisku domowym ustaleń wynikających z 
programu. 

13. Wypisanie dziecka z Ośrodka następuje: 

a. na wniosek rodziców lub  opiekunów, 

b. w związku z przekroczeniem przez dziecko wieku określonego w statucie Ośrodka, 

c. z powodu zachowań wychowanka, które zagrażają zdrowiu i życiu jego i innych 
wychowanków, a nie dają się opanować metodami terapeutycznymi, 

d. w przypadku drastycznego pogorszenia się zdrowia wychowanka powodującego 
potrzebę stałej opieki medycznej  w innych warunkach niż zapewnia placówka. 

14. Decyzję o wypisaniu wychowanka z Ośrodka podejmuje Zarząd Koła na wniosek dyrektora 
Ośrodka poprzedzony zasięgnięciem opinii Zespołu Terapeutycznego w przypadkach 
określonych w pkt. 13 , ppkt c, d.  

15. Rodzice powiadamiani są o decyzji pisemnie w toku rozmowy z udziałem dyrektora, 
nauczyciela-terapeuty, psychologa, w razie potrzeby lekarza oraz przedstawiciela Zarządu 
Koła. 

16. Rodzice mają prawo w ciągu 14 dni odwołać się od decyzji o wypisaniu dziecka do Zarządu 
Koła. 

17. W przypadku wypisania z Ośrodka wychowanka będącego w wieku obowiązku szkolnego  
dyrektor OREW zawiadamia dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie wychowanek  
mieszka. 

18. Zajęcia w OREW realizowane są w oddziałach edukacyjno - terapeutycznych, zespołach 
rewalidacyjno - wychowawczych oraz w formie indywidualnych zajęć rewalidacyjno - 
wychowawczych w środowisku domowym ucznia. 

19. Wychowankowie mogą spożywać na terenie OREW posiłki, które organizują, i za które 
odpowiadają rodzice / opiekunowie” 

20. Przedstawicielem rodziców/opiekunów wychowanków, którzy tworzą tzw. Sekcję 
Rodziców, jest trzyosobowa Grupa Koordynacyjna, wybierana spośród ogółu rodziców, 
działająca w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Koła. 

21. Grupa Koordynacyjna ma prawo zgłaszać dyrektorowi OREW problemy wynikające 
z działalności OREW, występować z inicjatywami ulepszania jego działań, wzbogacania 
programu i rozwoju placówki.  

22. Dyrektor OREW przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi Grupy Koordynacyjnej oraz skargi i 
wnioski składane indywidualnie przez rodziców/opiekunów we wtorki w godz. 8.00-10.00 
oraz czwartki w godz. 13.00-15.00. Istnieje możliwość złożenia wniosków i  skarg codziennie 
podczas spotkań w  godzinach wcześniej  umówionych indywidualnie z dyrektorem. 

23. Rodzice / opiekunowie mogą skorzystać w miarę  potrzeb, z konsultacji w sprawie swojego 
dziecka, z dyrektorem i pozostałymi pracownikami placówki, po uprzednim umówieniu się 
na termin odpowiadający obydwu stronom. 

24. Rodzice / opiekunowie wychowanków uczęszczających do placówki zobowiązani są do: 

- systematycznego przestrzegania realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez 
ich dziecko; 

- telefonicznego zgłaszania nieobecności dziecka na zajęciach do godz. 9.00; 
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-  punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia i na miejsca zbiórki jak również do 
punktualnego odbierania wychowanków po zajęciach; 

-  zaopatrzenie wychowanka w uzgodnione z terapeutami prowadzącymi materiały, 
przybory i ubrania konieczne  do sprawnego funkcjonowania na zajęciach; 

- utrzymania stałego kontaktu z placówką i terapeutą prowadzącym; 

- w przypadku nieobecności - usprawiedliwienia jej: telefonicznie lub pisemnie, a przy 
 nieobecności z powodu choroby dłuższej niż 5 dni - dostarczenia zaświadczenia 
lekarskiego o zdolności do zajęć; 

- nie przyprowadzania wychowanka chorego na zajęcia; 

- dbania o higienę osobistą oraz czystość i zapewnienie odpowiedniego ubrania 
w zależności od pogody i  charakteru zajęć (np. wygodny  strój sportowy); 

- brania udziału w zajęciach otwartych i zebraniach rodziców; 

- współpracowania ze specjalistyczną kadrą poprzez realizację w miarę możliwości 
w domu ustaleń wynikających z programu oraz dostarczania wiarygodnych informacji 
o sytuacji  i zachowaniach wychowanka w domu; 

- przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi rodzicami oraz 
kadrą; 

- dbanie o uaktualnianie orzeczeń wymaganych prawem i zaświadczeń związanych 
z organizacją nauki, rehabilitacją, opieka zdrowotną i socjalną; 

25. Wszelkie sprawy, które nie zostały ujęte w regulaminie Ośrodka, określa Statut Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Statut Ośrodka 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego. 

26. Regulamin Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego został zatwierdzony 
Uchwałą Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Gdańsku Nr 13/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.  

27. Regulamin  Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego został zatwierdzony 
Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2016-2017 z dnia 29 sierpnia 2016r. 

28. Zmiany w regulaminie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dotyczące 
zmiany nazwy organu prowadzącego placówkę (z: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku na: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku) nastąpiły od dnia 29 września 2016 r. 
(wpis do KRS). 

29. Zmiany w regulaminie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego 
zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/ 2016-2017 z dnia 21 grudnia 2016r.  

30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2016 roku. 

 


