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R E G U L A M I N  

 

SEKCJI RODZICÓW 

 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  

 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Rymanowie 

 

 
 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia wstępne 

 

§1 

Wszyscy rodzice, których dzieci korzystają z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Rymanowie wchodzą w skład Sekcji Rodziców 

 

§2   

Sekcja Rodziców działa na podstawie art. 10 Statutu OREW oraz w oparciu o niniejszy 

regulamin. 

 

ROZDZIAŁ II 

Zadania Sekcji Rodziców 

 

§3 

Zadaniem Sekcji Rodziców jest: 

1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności 

ośrodka, występowanie z inicjatywami ulepszenia jego działań, wzbogacania oferty 

placówki. 

2. Współdziałanie z OREW w celu ujednolicenia oddziaływań na dziecko przez rodzinę  

i placówkę w procesie opiekuńczym, terapeutycznym, wychowawczym                             

i dydaktycznym. 

3. Uczestniczenie w życiu ośrodka przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości 

pracy placówki i zaspokajania potrzeb wychowanków. 



2 

 

4. Przyczynianie się do lepszej kondycji finansowej ośrodka przez pozyskiwanie 

sponsorów i podejmowanie różnorodnych prac na rzecz placówki. 

5. Promowanie działalności OREW. 

 

§4    

Sekcja Rodziców realizuje swoje zadania wynikające z celu, współpracując z Dyrektorem 

OREW, Radą Programową oraz z Zarządem Koła.  

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Tryb powoływania i odwoływania członków Grupy Koordynacyjnej 

 

§5 

Sekcja Rodziców wybiera spośród siebie trzyosobową Grupę 

Koordynacyjną, która ściśle współpracuje z Dyrektorem OREW oraz wydelegowanym                 

do tego celu członkiem Zarządu Koła. 

 

§6    

Członkowie Grupy Koordynacyjnej są wybierani corocznie na pierwszym zebraniu rodziców 

w danym roku szkolnym. 

 

§7    

Wybory Grupy Koordynacyjnej przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana   w głosowaniu 

jawnym spośród uczestników zebrania Sekcji Rodziców. W skład komisji nie mogą wchodzić 

osoby kandydujące do Grupy Koordynacyjnej. 

 

§8    

Wybory Grupy Koordynacyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym. 

 

§9    

Wyborów Grupy Koordynacyjnej można dokonać przy co najmniej połowie obecności 

wszystkich członków Sekcji Rodziców. 
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§10 

Grupa Koordynacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, który organizuje prace 

Grupy, zwołuje i prowadzi jej posiedzenia oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

§11 

Odstąpienie od udziału w działalności Grupy Koordynacyjnej może nastąpić  w drodze: 

1. Złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Sekcji Rodziców. 

2. Odwołania na wniosek rodziców członka Grupy Koordynacyjnej nie 

wywiązującego się z przyjętych obowiązków po uprzednim przegłosowaniu zwykłą 

większością głosów. 

 

§12 

W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Grupy Koordynacyjnej na jego miejsce 

wybierany jest nowy członek na najbliższym zebraniu Sekcji Rodziców. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Prawa i obowiązki członków Grupy Koordynacyjnej 

 

§13 

Członkowie Grupy Koordynacyjnej mają prawo: 

1. Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją   i przebiegiem 

procesu edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami                 

i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych. 

2. Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach placówki. 

3. Zgłaszanie dyrektorowi oraz wydelegowanemu członkowi Zarządu Koła zauważonych 

problemów w działalności OREW. 

4. Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Grupę 

Koordynacyjną. 

 

§14 

Członkowie Grupy Koordynacyjnej mają obowiązek aktywnego uczestniczenia                            

w posiedzeniach i pracach Grupy. 
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ROZDZIAŁ V 

Zadania Grupy Koordynacyjnej 

 

§15 

Ścisła współpraca z Dyrektorem OREW oraz wydelegowanym do tego celu członkiem 

Zarządu Koła. 

 

§16 

Współdziałanie ze wszystkimi członkami Sekcji Rodziców. 

 

§17 

Przekazywanie dyrektorowi oraz wydelegowanemu członkowi Zarządu Koła PSONI opinii             

i postulatów Sekcji Rodziców, dotyczących działalności ośrodka. 

 

§18 

Grupa Koordynacyjna może powoływać komisje do wykonania doraźnych zadań. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Kompetencje Grupy Koordynacyjnej 

 

§19    

1. Uchwalanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. 

2. Występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

3. Opiniowanie oceny pracy nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu 

zawodowego. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Posiedzenia Grupy Koordynacyjnej 

 

§20 

Posiedzenia Grupy Koordynacyjnej odbywają się nie rzadziej jak trzy razy w roku,                       

w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie. 
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§21 

Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Grupy zwołuje przewodniczący, 

powiadamiając członków grupy co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.                             

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie                  

w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.  

 

§22 

Posiedzenia Grupy Koordynacyjnej mogą być również zwołane w każdym czasie,                           

z inicjatywy 1/3 składu Grupy oraz na wniosek Dyrektora, Rady Programowej lub Zarządu 

Koła. 

§23 

Posiedzenia są przygotowywane i prowadzone przez przewodniczącego.  

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Dokumentacja pracy Grupy Koordynacyjnej 

 

§24 

Zebrania Grupy Koordynacyjnej są protokołowane i stanowią dokumentację placówki. 

 

§25 

Protokół z zebrania sporządza osoba wskazana przez prowadzącego zebranie. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

 

§26 

W celu wymiany informacji i współdziałania Grupa Koordynacyjna może zaprosić na 

zebranie plenarne dyrektora OREW, z-cę dyrektora, przewodniczącego Zarządu Koła lub jego 

zastępcę oraz wydelegowanego do współpracy z Grupą Koordynacyjną członka Zarządu 

Koła. 
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§27 

Członkowie Sekcji Rodziców wykonują swe funkcje społecznie. 

 

§28 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Koła PSONI                               

w Rymanowie. 

 

 

 

Regulamin uchwalono przez Sekcję Rodziców w dniu ………………… 

 

Zatwierdzono przez Zarząd Koła PSONI w Rymanowie w dniu ………………. 

 


