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REGULAMIN  

ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO 

 

OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-

WYCHOWAWCZEGO  

 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Rymanowie 

 
 

 

 

§ 1 

Regulamin ustala organizację pracy Zespołu Terapeutycznego a w szczególności: jego skład, 

zadania zespołu, terminarz zebrań, przebieg posiedzeń oraz zapisy informacji z przebiegu 

zebrań zespołu terapeutycznego. 

 

§ 2 

W OREW działa Zespół Terapeutyczny powołany w danym okresie organizacyjnym przez 

dyrektora placówki do pracy z konkretnym wychowankiem. 

 

§ 3 

W skład Zespołu Terapeutycznego wchodzą: 

1) dyrektor lub jego zastępca, 

2) nauczyciel prowadzący, 

3) psycholog, 

4) logopeda, 

5) fizjoterapeuta, 

6) terapeuta zajęciowy, 

7) w zależności od potrzeb lekarz, pielęgniarka lub inni nauczyciele pracujący                           

z wychowankiem. 
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§ 4 

Zadaniem Zespołu Terapeutycznego jest praca z wychowankiem polegająca na: 

a) dokonaniu wstępnej i okresowo ponawianej wielospecjalistycznej diagnozy, 

b) opracowanie we współpracy z rodzicami indywidualnego, wielodyscyplinarnego 

programu, zgodnego z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami wychowanka, 

zaleceniami specjalistów a w przypadku wychowanka  posiadającego orzeczenie                  

do kształcenia specjalnego zgodnego z podstawą programową, 

c) realizacja programu we współpracy z rodzicami, 

d) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form 

pomocy, 

e) okresowa ocena postępów wychowanka  oraz ewaluacja indywidualnego programu, 

f) rozwiązywanie sytuacji problemowych wynikających z trudności wychowawczych                  

i zdrowotnych ucznia, 

g) ocenianie zasadności przedłużenia etapu edukacyjnego dla wychowanków posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

§ 5 

1. Za koordynację prac Zespołu Terapeutycznego w zakresie diagnozy i pisania programu, 

realizację, monitoring i ewaluację indywidualnego programu odpowiedzialny jest nauczyciel 

prowadzący. 

2. Pracę nauczyciela prowadzącego oraz współpracę wszystkich członków Zespołu 

Terapeutycznego ocenia dyrektor OREW. 

 

§ 6 

1. Posiedzenia Zespołu Terapeutycznego dla każdego wychowanka odbywają się co najmniej 

3 razy w roku (na początku roku szkolnego, na półrocze i na zakończenie roku szkolnego)               

w celu konstruowania, monitoringu i ewaluacji indywidualnych programów.               

2.  W razie konieczności Zespół Terapeutyczny może pracować w częstszych przedziałach 

czasowych.  

 

§ 7 

Przebieg posiedzeń Zespołu Terapeutycznego powinien odbywać się według następującego 

porządku: 

1) przedstawienie przez nauczyciela prowadzącego celu posiedzenia zespołu. 
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2) przedstawienie przez poszczególnych członków Zespołu Terapeutycznego spostrzeżeń              

o wychowanku. 

3) podjęcie zespołowej decyzji odnośnie dalszych oddziaływań edukacyjno-terapeutyczno-

wychowawczych w stosunku do wychowanka. 

 

§ 8 

1. Każde zebranie Zespołu Terapeutycznego należy wpisać w Zeszyt Protokołów Zespołu 

Terapeutycznego. 

2. Protokół z posiedzenia Zespołu Terapeutycznego powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko wychowanka, 

b) adnotację dotyczącą tworzenia, realizacji lub ewaluacji indywidualnego programu bądź 

sytuacji problemowej, 

c) ustalenia zespołu terapeutycznego, 

d) podpisy członków Zespołu Terapeutycznego. 

 

 

Przyjęty na posiedzeniu Rady Programowej 

Uchwałą Nr …………….. z dnia ………………….. 

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzono przez Zarząd Koła PSONI w Rymanowie w dniu ……………….. 

 

 


