
 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Kobyłce

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO OŚRODKA
REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

PSONI KOŁO W Kobyłce

Proszę o przyjęcie do:

Ośrodka  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kobyłce

od dnia .......................……...jego dziecka:

Nazwisko imię.........................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia............................................................................................................

Adres 
zamieszkania..............................................................................................................................

Do obowiązków rodziców wychowanków Ośrodka należą:

1) dbania o systematyczne uczęszczanie dziecka na zajęcia. W przypadku nieobecności

 - pisemnego usprawiedliwienia jej a w przypadku nieobecności dłuższej niż 10 dni

 – dostarczenia zaświadczenia lekarskiego;

2) dbania o higienę osobistą dziecka oraz czystość odzieży;

3) nie przyprowadzania dziecka chorego, a po zakończonej chorobie do przedłożenia 
zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczęszczania na zajęcia;

4) uczestniczenia w zajęciach otwartych i zebraniach rodziców;

5) współpracowania ze specjalistyczną kadrą poprzez podejmowanie inicjatyw 
wychowawczych oraz realizację w domu ustaleń wynikających z indywidualnego programu
oraz dostarczania wiarygodnych informacji o sytuacji i zachowaniach dziecka w domu;

6) angażowania się w życie społeczności OREW, podejmowania różnorodnych prac na jego 
rzecz;



7) przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi rodzicami oraz 
kadrą terapeutyczno-pedagogiczną oraz pracowników,

8) dbania o uaktualnianie orzeczeń wymaganych prawem i zaświadczeń związanych z 
organizacją nauki, opieki zdrowotnej i socjalnej;

9) dbania o dobre imię Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną oraz OREW;

10. uczestniczenia w życiu PSONI Koło w Wołominie poprzez podejmowanie konkretnych 
zadań przyczyniających się do jego dobrej kondycji, a także do realizacji misji celów 
Stowarzyszenia.

Rodzice /opiekunowie prawni wychowanków Ośrodka mają prawo do:

a) pełnej informacji o swoim dziecku/podopiecznym

 oraz realizacji indywidualnego programu; 

b) uczestniczenia w tworzeniu programu oraz w omawianiu postępów i trudności;

c) uczestniczeniu w życiu społeczności i w pracach na rzecz Ośrodka;

d) zgłaszanie skarg i wniosków;

e) ochrony danych osobowych

Oświadczam, że jestem świadom obowiązków i praw rodziców wychowanka OREW oraz

zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Oświadczam, że przyjmuję treść tych obowiązków i zobowiązuję się ich przestrzegać.

................................…….

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


