
 

 

REGULAMIN    

OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – 

WYCHOWAWCZEGO 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną                   

Koło w Rymanowie 

 

na podstawie art.18 pkt. 2 Statutu OREW 

 

§ 1 

1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, zwany dalej OREW, jest 

placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób                                             

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie. 

2. OREW w Rymanowie został powołany przez Zarząd Główny PSOUU (obecnie 

funkcjonująca nazwa PSONI). 

3. OREW jako niepubliczna specjalistyczna placówka jest: 

- niepubliczną placówką oświatową wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Starostwo 

Powiatowe w Krośnie w dniu 31 lipca 2002r. pod numerem 13 

– niepubliczną placówką służby zdrowia zarejestrowaną w dniu 10 luty 2003r. pod 

numerem 18-00592 przez Wojewodę Podkarpackiego. 

4. OREW działa w oparciu o: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,                      

z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1730); 

b) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915,                    

z 2022 r. poz. 583, 1116, 1730) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 

c) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 2123) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 



d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) 

e) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 

633 ze zm.) 

f) Statut Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, 

g) obowiązujące w placówce regulaminy.  

 

§ 2 

1. OREW mieści się w Rymanowie przy ul. Dworskiej 40. 

2. OREW zgodnie z opinią Sanepidu i Państwowej Straży Pożarnej spełnia bezpieczne          

i higieniczne warunki dla prowadzonej działalności. 

3. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną                  

w stopniu głębokim, a także znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi                            

niepełnosprawnościami w wieku 3-25 lat, które potrzebują kompleksowej, 

wielodyscyplinarnej pomocy dostosowanej do potrzeb każdego wychowanka. 

4. OREW obejmuje swoją działalnością powiat krośnieński, sanocki i brzozowski. 

5. Placówka czynna jest 11 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godz. 06.30 do 

godz. 15.00. 

6. Miesiąc urlopowy (na przełomie lipca i sierpnia) oraz inne planowane przerwy                        

w funkcjonowaniu placówki na wniosek dyrektora OREW zatwierdza Zarząd Koła 

PSONI w Rymanowie. 

7. Wychowankowie OREW otrzymują dwa posiłki w ciągu dnia: śniadanie i obiad 

dwudaniowy zgodnie z wymogami prawa żywnościowego, zapewniając tym samym 

bezpieczeństwo żywności i żywienia. 

8.  Wychowankowie do placówki dowożeni są busami stowarzyszenia oraz prywatnych 

przewoźników, którzy zostali wyłonieni w drodze przetargu przez gminy. Koszty 

dowozu pokrywane są z budżetu gminy, z terenu której dowożeni są uczniowie. 

 

§ 3 

Statut OREW o którym mowa w § 1 ust. 4 określa m.in.: 

a) podstawy prawne działalności, 

b) przeznaczenie, sposób przyjmowania i skreślania wychowanków, 

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



d) organy placówki, 

e) podstawy organizacji OREW, 

f) dokumentację OREW, 

g) zasady pracy z wychowankiem, 

h) prawa i obowiązki wychowanków, 

i) nadzór nad placówką, 

j) podstawy finansowania, 

k) zakresy obowiązków pracowników OREW, 

l) organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie 

pracy zdalnej. 

 

§ 4 

1. Organizacja pracy w OREW odbywa się w następujących formach: 

a) zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla wychowanków z głęboką  

niepełnosprawnością intelektualną, biorących udział w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych zespołowych w wymiarze minimum 4 godzin zajęć dziennie, 

b) grupy edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami, realizującymi zajęcia edukacyjne zgodnie z  podstawą 

programową dla tych uczniów w wymiarze godzin dla każdego etapu edukacyjnego wg 

planu nauczania na dany rok szkolny, opracowanego zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych, 

c) oddziały przysposabiające do pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 

realizującymi zajęcia zgodnie z  podstawą programową dla tych uczniów w wymiarze 

godzin określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 

d) dopuszcza się utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym, w tym realizujących roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, 

e) dopuszcza się prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych                

w wymiarze 2 godz. dziennie. 



2. Dla każdego wychowanka dyrektor OREW powołuje zespół terapeutyczny. Jest to 

zespół  specjalistów pracujących z dzieckiem tj: nauczyciel wychowawca, nauczyciel-

psycholog lub psycholog, nauczyciel-logopeda lub logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta 

zajęciowy, pielęgniarka, lekarz. Szczegółowe zadania zespołu określa Regulamin 

Zespołu Terapeutycznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego                                 

w Rymanowie. 

3. Nauczyciele, którym powierzono prowadzenie grupy, oddziału lub zespołu zobowiązani 

są w szczególności do: 

a) określenia zakresu i ustalenia form opieki i wsparcia sprawowanego przez pomoc 

nauczyciela dla każdego wychowanka; 

b) utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami wychowanków w różnych formach, 

wspólne z rodzicami planowanie i organizowanie różnych form aktywności 

zespołowej, która rozwija i integruje tworząc wspólnotę, jej tradycję i obrzędowość; 

c) bieżącej kontroli systematycznej realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

d) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom 

znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej; 

e) administrowania działalnością grupy, oddziału i zespołu jako grupy formalnej; 

f) programowania i planowania pracy wolontariuszy zgłoszonych do współpracy; 

g) prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela/specjalisty i  ustalonej przez Radę 

Pedagogiczną; 

h) pełnienia funkcji opiekuna stażu/mentora dla nauczycieli młodszych stażem oraz 

opiekuna praktykantów odbywających w placówce praktykę w ramach współpracy                        

z uczelniami wyższymi. 

 

§ 5 

1. W Ośrodku występują następujące zespoły stanowisk pracy szczegółowo określone                    

w arkuszu organizacyjnym OREW, zatwierdzonym przez Zarząd Koła PSONI                   

w Rymanowie i zgodne z Opisem stanowisk pracy w Ośrodku Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób                                          

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie – stanowiącym załącznik do 

Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie: 

a) pion medyczny : 



- lekarz, 

- psycholog, 

- logopeda, 

- fizjoterapeuta, 

- pielęgniarka, 

- terapeuta zajęciowy 

   b) pion pedagogiczny: 

- nauczyciel wychowawca, 

-  nauczyciel psycholog, 

– nauczyciel logopeda, 

– nauczyciel wspomagający, 

– pomoc nauczyciela 

c  pion administracyjno-obsługowy: 

- dyrektor, 

- wicedyrektor, 

- główna księgowa, 

- księgowa, 

- księgowa/kasjer, 

- pracownik administracyjny, 

- pracownik socjalny, 

- sekretarka, 

- kucharka, 

- intendentka, 

- sprzątaczka, 

- pracownik gospodarczy/kierowca. 

2.  Wszyscy pracownicy bezpośrednio podlegają dyrektorowi ośrodka. Zadania i obowiązki               

poszczególnych pracowników określają szczegółowe zakresy czynności. 

3. Obowiązki dyrektora określa Statut OREW oraz Zakres obowiązków i odpowiedzialności 

dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia 

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie. 



4. Zasady zatrudnienia pracowników, ich kwalifikacje oraz czas pracy w tym bezpośredni 

czas pracy z wychowankiem określa Regulamin Pracy i Wynagradzania Pracowników 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

5.Zakres czynności pracowników określa dyrektor OREW. 

 

§ 6 

1. Rodzice wychowanków OREW mają prawo do: 

- pełnej informacji o wychowanku oraz realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego (IPET) lub indywidualnego programu zajęć (IPZ); 

- uczestniczenia w tworzeniu programu oraz w omawianiu postępów i trudności; 

- uczestniczenia w życiu społeczności i w pracach na rzecz ośrodka; 

- zgłaszania skarg i wniosków;   

- ochrony danych osobowych. 

 

2. Rodzice wychowanków OREW mają obowiązek: 

- dbania o systematyczne uczęszczanie dziecka na zajęcia; 

-    usprawiedliwiania nieobecności dziecka pisemnie, telefonicznie lub dostarczenia 

zaświadczenia lekarskiego; 

- dbania o higienę osobistą dziecka oraz czystość odzieży; 

- nie przyprowadzania dziecka chorego, a po zakończonej chorobie do przedłożenia 

zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczęszczania na zajęcia; 

- uczestniczenia w zajęciach otwartych i zebraniach rodziców; 

- współpracowania ze specjalistyczną kadrą poprzez realizację w domu ustaleń 

wynikających z indywidualnego programu oraz dostarczania wiarygodnych 

informacji o sytuacji i zachowaniach dziecka w domu; 

- angażowania się w życie społeczności OREW, podejmowania różnorodnych prac 

na jego rzecz; 

- przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi rodzicami oraz 

kadrą; 

- dbania o uaktualnianie wymaganych orzeczeń, 

- współpracy z Zarządem Koła w sprawie zabezpieczenia przez właściwe jednostki 

samorządu terytorialnego dowozu wychowanka do OREW; 



- dbania o dobre imię Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz OREW; 

- uczestniczenia w życiu PSONI Koło w Rymanowie 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. 

§ 7 

Wszelkie skargi i wnioski można składać bezpośrednio lub za pośrednictwem Rady Rodziców 

wybranej przez rodziców wychowanków OREW na pierwszym zebraniu w danym roku 

szkolnym do dyrektora OREW. Jeśli strona rości pretensje do ponownego rozpatrzenia 

sprawy, dyrektor OREW lub osoba powołana  przez Zarząd Koła do współpracy z Radą 

Rodziców kieruje sprawę do Zarządu PSONI w Rymanowie. 

 

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez organ prowadzący, po uprzednim 

uchwaleniu go na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

 

Przyjęty w aktualnej wersji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

Uchwałą Nr 10/2022 r. z dnia 05.12.2022 r. 

 

 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Koła PSONI w Rymanowie w dniu 

05.01.2023 r. i przyjęto Uchwałą Nr 4/2023 r. 


