
PROCEDURA NR 11 
 

PROCEDURA PRZEBYWANIA OSÓB NA TERENIE OŚRODKA 

REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W KOBYŁCE 

 

CEL: Wprowadzenie standaryzowanych zasad przebywania osób na terenie OREW 
 
 
Podstawa prawna: 

 

• Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

• Ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730  

i 1287) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz.U. z 2018 , poz. 2140) 
 
 

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem, wychowankiem, nauczycielem, 

pracownikiem ośrodka, przewoźnikiem, przedstawicielem organu 

prowadzącego OREW lub rodzicem/prawnym opiekunem/członkiem rodziny 

wychowanka/ucznia, a wchodzi na jego teren jest osobą obcą. 

2. Osoba taka jest zobowiązana przy wejściu do Ośrodka, zgłosić 

przebywającemu tam pracownikowi obsługi chęć wejścia i wpisać do księgi 

wejść/wyjść swoje imię i nazwisko oraz wskazać pracownikowi Ośrodka cel 

swojej wizyty. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie/członkowie rodziny ucznia/wychowanka OREW 

w Kobyłce mają obowiązek przed wejściem do Ośrodka przyłożyć do czytnika 

kartę magnetyczną, która uprawnia do wejścia na teren placówki.  

W przypadku braku ww. karty, osoby powinny się wpisać do zeszytu wejść. 

4. Osoby obce nie mogą wchodzić na teren Ośrodka bez uzasadnionego, 

ważnego powodu. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie/członkowie rodziny ucznia/wychowanka OREW 

w Kobyłce, a także przewoźnicy mogą przebywać na terenie placówki tylko  

w wyznaczonej do tego celu Strefie Rodzica, która znajduje się w przyziemiu 

budynku, przy wejściu głównym do OREW, w oznaczonym miejscu. Strefa 

rodzica jest wydzielona liniami poziomymi w kolorze żółto - czarnym  

 



6. Osoba wchodząca na teren Ośrodka nie może zakłócać toku pracy OREW. 

Zabronione jest poruszanie się rodziców/prawnych opiekunów/członków 

rodzin ucznia/wychowanka po Ośrodku w czasie trwania zajęć.  

7. Każde miejsce poza Strefą Rodzica nie jest miejscem oczekiwania na 

dziecko. 

8. W okresie do dwóch tygodni po zapisaniu ucznia/wychowanka do Ośrodka, 

licząc od czasu początku uczęszczania ucznia/wychowanka na zajęcia, ustala 

się tzw. „Okres Adaptacyjny”, w trakcie którego rodzice/prawni opiekunowie 

mogą przebywać w budynku Ośrodka w celu doprowadzenia dziecka do sali 

zajęć lub świetlicy. Po tym okresie obowiązują zasady określone w pkt.5 

9. Rodzic/opiekun prawny/przewoźnik po przekazaniu dziecka nauczycielowi, 

zobowiązany jest bezzwłocznie opuścić teren Ośrodka. 

10. Rodzic/prawny opiekun żegna się z dzieckiem w „Strefie dla Rodzica”; uczeń 

/wychowanek zostaje pod opieką Pracownika OREW, który od tego momentu 

ponosi pełną odpowiedzialność za ucznia/wychowanka do czasu przekazania 

go pod opiekę wychowawcy grupy. 

11. Rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona osobiście (w tym przewoźnik) 

odbiera dziecko z OREW po wcześniejszym poinformowaniu pracownika 

ośrodka o takim zamiarze, w celu przygotowania ucznia/wychowanka do 

wyjścia i przyprowadzenia go przez pracownika OREW do Strefy Rodzica. 

12. Na prośbę pracownika ośrodka/nauczyciela, osoba wchodząca do budynku 

może zostać poproszona o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

13. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogą zaglądać do sal dydaktycznych  

w godzinach zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Nauczyciel 

nie będzie przeprowadzał rozmów indywidualnych z rodzicem/prawnym 

opiekunem w trakcie trwania zajęć rewalidacyjnych, wychowawczych  

i opiekuńczych, a także innych zajęć dodatkowych oraz w czasie przerw 

między nimi. 

14. Rodzice/prawni opiekunowie/członkowie rodziny oraz osoby obce mają zakaz 

wchodzenia na teren sal specjalistycznych, kuchni oraz toalet z których 

korzystają wychowankowie. 

15. Uczniowie/Wychowankowie przebywają na terenie Ośrodka tylko podczas 

zorganizowanych dla nich zajęć. Za bezpieczeństwo uczniów/wychowanków  



w zajęciach organizowanych na terenie ośrodka przez podmioty zewnętrzne 

odpowiadają organizatorzy tych zajęć. 

16. Rozmowy rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielem, wychowawcą, 

dyrektorem, przedstawicielem organu prowadzącego odbywają się podczas 

dni otwartych, zebrań i konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym  

z nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem lub przedstawicielem organu 

prowadzącego. 

17. W przypadkach uzasadnionych rodzice/prawni opiekunowie mający potrzebę 

pilnego i nie umówionego wcześniej kontaktu z nauczycielem/wychowawcą, 

dyrektorem, przedstawicielem organu prowadzącego zgłaszają się do 

pracownika ośrodka dyżurującego w przyziemiu OREW. O możliwości 

realizacji nieumówionego kontaktu decyduje nauczyciel/wychowawca, 

dyrektor, przedstawiciel organu prowadzącego, mając na względzie powód 

kontaktu, zasady pracy w OREW, a przede wszystkim odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo wychowanków pozostawionych pod opieką pracowników 

OREW. 

 
 


