
 

 
 
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
 

Koło w Kobyłce 
 

ul. Nadmeńska 8h, 05-230 Kobyłka 
 

 

REGULAMIN 
 

OŚRODKA REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZEGO 
 

W KOBYŁCE 
 

 

ROZDZIAŁ I 

Organizacja pracy Ośrodka 

 
§ 1 

 
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy zwany dalej „Ośrodkiem” 

jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Wołominie. Używa skrótu: OREW 

 

§ 2 
 
OREW jest niepubliczną placówką edukacji specjalnej wpisaną do rejestru szkół 

 
i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Wołominie pod poz. 32/99, 

data rozpoczęcia działalności: 11.12.1995 r. 
 
 

§ 3 
 
Ośrodek obejmuje swoim działaniem mieszkańców z niepełnosprawnością 

intelektualną z terenu Gminy Wołomin oraz powiatu wołomińskiego. 

 

§ 4 
Ośrodkiem kieruje Dyrektor, zatrudniony przez Zarząd Koła, jako organ prowadzący.

§ 5 

OREW w Kobyłce ma swoją siedzibę przy ul. Nadmeńskiej 8 H w Kobyłce. OREW w 

Kobyłce czynny jest 11 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku  

w  godz. 7:00 do godz. 16:00. 

 

 



Czas pracy pracowników OREW wynosi: 

a) nauczyciele - 8 godzin na dobę, w tym: 

• 6 godzin - zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z wychowankiem, 

• 1 godzina - inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych placówki, 

• 1 godzina – zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, 

samokształcenie, doskonalenie zawodowe. 

b) pomoc wychowawcy, pielęgniarka – 8 godzin na dobę,  

c) pracownicy administracyjno-obsługowi – 8 godzin na dobę. 

 

§ 6 

Miesięczną przerwę wakacyjną oraz inne planowane przerwy w funkcjonowaniu 

placówki na wniosek dyrektora OREW zatwierdza Zarząd Koła PSONI w Kobyłce. 

 

§ 7 

W przypadkach koniecznych pracownik ma obowiązek pozostać w pracy poza 

godzinami etatowymi jeśli wymaga tego sytuacja np.: zapewnienie opieki 

wychowankom. 

§ 8 

Zasady zatrudnienia pracowników, ich obowiązki, kwalifikacje oraz czas pracy w tym 

bezpośredni czas pracy z dzieckiem określa Regulamin Pracy i Wynagradzania 

Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania Ośrodka 

 

§ 9 

1. OREW działa na podstawie Statutu OREW uchwalonego przez Zarząd 

PSONI Koło w Kobyłce 

2. Statut OREW określa m.in.: 

a) podstawy prawne działalności, 

b) przeznaczenie, sposób przyjmowania i wykreślania wychowanków, 

c) cele i zadania w stosunku do wychowanków i ich rodzin, 

d) organy placówki, 



e) podstawy organizacji OREW, 

f) dokumentację OREW i jego wychowanków, 

g) zasady pracy, 

h) prawa i obowiązki podopiecznych, 

i) nadzór nad placówką, 

j) podstawy finansowania. 

§ 10 

Głównym celem OREW jest wspomaganie i stymulowanie rozwoju osobowości, 

uzdolnień, zainteresowań wychowanków, przygotowanie do aktywnego, 

samodzielnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa oraz prowadzenie 

wielokierunkowego usprawniania ruchowego. 

 

§ 11 

OREW przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu głębokim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością wieloraką 

(sprzężoną) w wieku od 2,5 r.ż. do ukończenia 25 lat. 

 

§ 12 

1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w OREW jest grupa 

wychowawcza. 

2. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej. 

3. W OREW do każdej grupy wychowawczej zatrudnia się pomoc wychowawcy 

(nauczyciela). 

4. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi: 

• w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim — do 4; 

• w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

niepełnosprawnościami sprzężonymi — do 8, z tym że w przypadku gdy 

jedną z niepełnosprawności jest autyzm, w tym zespół Aspergera — do 4. 

  § 13 

Szczegółową organizację pracy placówki określa Arkusz Organizacyjny OREW na 

dany rok szkolny opracowany przez Dyrektora placówki, zatwierdzony przez Zarząd 

PSONI Koło w Kobyłce. 

 



ROZDZIAŁ III 

Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej 

 

§ 14 

1. Zadania  edukacyjno – rehabilitacyjne  OREW  realizowane  są  w  formie zajęć  

indywidualizowanych oraz grupowych. 

2. W ramach usług edukacyjnych: 

a)  zajęcia  grupowe  dla  wychowanków  z  niepełnosprawnością  intelektualną 

w   stopniu   umiarkowanym   i   znacznym z  niepełnosprawnością  wieloraką 

(sprzężoną) organizuje  się  w  oddziałach  edukacyjno-terapeutycznych 

liczących od 4  – do 8 wychowanków, 

b)  zajęcia  grupowe  dla  wychowanków  z  niepełnosprawnością  intelektualną  

w stopniu  głębokim  organizuje  się  w  zespołach  rewalidacyjno-

wychowawczych liczących od 2 do 4 wychowanków, 

3. Oddziały i zespoły winny być, o ile to możliwe, jednorodne pod względem specyfiki 

niepełnosprawności i wieku, 

4. Zajęcia rewalidacyjne organizuje się w formie indywidualnej i grupowej zgodnie ze  

zdiagnozowanymi potrzebami, 

5. W  OREW  organizuje  się  zajęcia  opiekuńczo – wychowawcze zgodnie  

z terminem  wyznaczonym  w  przypadku  dni  wolnych  od  zajęć  edukacyjnych  

(np. w czasie ferii zimowych, przerwy świątecznej, wakacji, itp.), 

6. W  OREW  obowiązują  procedury  bezpieczeństwa  stanowiące  załączniki  do  

niniejszego regulaminu. 

§ 15 

1. OREW prowadzi obowiązkowe zajęcia edukacyjno–terapeutyczne  

i rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

2. Wychowawcy grup wychowawczych we współpracy z Zespołem 

Terapeutycznym i rodzicami/opiekunami prawnymi, tworzą dla każdego wychowanka 

Indywidualny Program Edukacyjno–Terapeutyczny (IPET), bądź Indywidualny 

Program Zajęć Rewalidacyjno – Wychowawczych (IPZ) na dany rok szkolny lub etap 

edukacyjny lub na czas ważności orzeczenia z PPP o potrzebie zajęć rewalidacyjno 

– wychowawczych. 

3. Indywidualne Programy, o których mowa w pkt. 2, winny być zaakceptowane 

przez Dyrektora placówki najpóźniej do 30 września. 



4. Nauczyciele, którym powierzono wychowawstwo w grupie, zobowiązani są w 

szczególności do: 

1) określenia zakresu i ustalenia form opieki i wsparcia sprawowanego przez 

pomoc wychowawcy dla każdego wychowanka, 

2) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi 

wychowanków, 

3) planowanie i organizowanie różnych form aktywności zespołowej, która 

rozwija i integruje tworząc wspólnotę, jej tradycję i obrzędowość, 

4) bieżącej kontroli systematycznej realizacji obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki,  

5) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej 

wychowankom znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej 

6) administrowania działalnością grupy wychowawczej, 

7) programowania i planowania pracy wolontariuszy zgłoszonych do 

współpracy, 

8) bieżącego uzupełniania dokumentacji pracy z wychowankiem i innej 

ustalonej przez Radę Programową i Dyrekcję Placówki. 

5. Rodzice dzieci mają obowiązek powiadomić telefoniczne o planowanej 

nieobecności dziecka. 

6. Dzieci uczęszczające do placówki powinny być ubezpieczone, a odpłatność 

za ubezpieczenie ponoszą rodzice. 

7. W przypadku zaistnienia sytuacji nasilania się zachowań agresywnych lub 

autoagresywnych uczniów pracownicy ośrodka postępują zgodnie z procedurą 

stanowiącą załącznik Nr 6. 

ROZDZIAŁ IV 

Obowiązki i prawa rodziców 

 

§ 16 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców / opiekunów należy: 

1) przestrzeganie niniejszego regulaminu, 

2) dbanie o systematyczne uczęszczanie wychowanka na zajęciach, 

3) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, 

4)   w przypadku nieobecności wychowanka-pisemnego usprawiedliwienia 

jej, a nieobecności dłuższej niż 5 dni – dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, 



5) dbanie o jej higienę osobistą oraz czystość ubrania, 

6) nie przyprowadzania dziecka chorego, a po zakończonej chorobie do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczęszczania na 

zajęcia, 

7) branie udziału w zajęciach otwartych i zebraniach rodziców, 

8) współpracowania ze specjalistyczną kadrą poprzez realizację w domu 

ustaleń wynikających z programu oraz dostarczania wiarygodnych informacji o 

sytuacji i zachowaniach dziecka w domu, 

9) przyczyniania się do lepszej kondycji finansowej placówki i Koła, 

10) angażowania się w życie społeczności OREW,  

11) podejmowania różnorodnych prac na jego rzecz, 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi 

rodzicami oraz kadrą, 

13) dbania o uaktualnianie orzeczeń wymaganych prawem i zaświadczeń 

związanych z organizacją nauki, opieki zdrowotnej i socjalnej, 

14) terminowe regulowanie opłat za wyżywienie dziecka, 

15) dbania o dobre imię Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną oraz OREW, 

16) uczestniczenia w życiu Koła oraz – podejmując się konkretnych zadań 

– przyczyniania się do jego dobrej kondycji, a także do realizacji misji i celów 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

2. W przypadku konieczności podawania leków w placówce rodzic/opiekun jest 

zobowiązany do przedstawienia zlecenia lekarskiego określającego nazwę leku, jego 

dawkę i sposób podania. Leki dostarczane są przez rodziców/opiekunów  

w opakowaniach oryginalnych z widoczną datą przydatności i numerem serii. 

Procedurę podawania leków określa załącznik nr 2. 

3. Rodzice mają prawo do: 

1) zupełnej informacji o dziecku oraz realizacji jego programu, 

2)  uczestniczenia w tworzeniu programu oraz w omawianiu postępów  

i trudności, 

3) uczestniczenia w życiu społeczności i w pracach na rzecz Ośrodka, 

4)  zgłaszania skarg i wniosków, 

5)  ochrony danych osobowych. 

 
 



§ 17 

 

1. Wszyscy pracownicy bezpośrednio podlegają dyrektorowi OREW.  

2. Zadania i obowiązki poszczególnych pracowników określają szczegółowe 

zakresy czynności opracowane przez dyrektora. 

 

§ 18 
 
1. Społeczną reprezentacją rodziców jest 3- osobowa Rada Rodziców wybrana 

przez ogół rodziców, której kadencja trwa 2 lata. 
 
2. Rada Rodziców prowadzi swoją działalność wspierającą OREW w oparciu  

o opracowany przez siebie Regulamin Rady Rodziców. 

§ 19 
 
 

Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor OREW codziennie w godz. od 8.00 do 15.00  

w formie ustnej lub pisemnej. Skargi i wnioski można również kierować do Zarządu 

Koła PSONI w godz. i formie j/w. 

 
Opracowanie Regulaminu OREW: 

 

Elżbieta Kowalska  
DYREKTOR OREW 

 
 
 
_________________________________ 

podpis i pieczęć dyrektora OREW 

 
 

Zatwierdzono przez Zarząd Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Kobyłce 

 
 
 


