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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim, zwany dalej „Ośrodkiem”, 

działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 50), 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci 

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 

529), 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ), 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 

r. poz. 502), 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703), 

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1534), 

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578), 

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591), 
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9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616), 

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1606), 

11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611), 

12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości 

i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1628), 

13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635), 

14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646), 

15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1651). 

§ 2. 

1. Ośrodek używa nazwy: Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Janowie Lubelskim. 

2. Ośrodek jest publiczną placówką oświatową dla: 

1) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, 

od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą trzy lata, do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat,  
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2) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością, realizujących 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek 

nauki,  

3) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii wydanej przez 

publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

3. Ośrodek mieści się w Janowie Lubelskim, przy ulicy Jana Zamoyskiego 77. 

4. Organem prowadzącym jest Powiat Janowski. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie. 

6. Ośrodek jest jednostką budżetową powiatu janowskiego. 

Rozdział II 

Cele i zadania placówki 

§ 3. 

1. Celem Ośrodka jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie 

zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie niezależności od innych osób w 

funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych 

oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

2. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 

lat do udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz 

uzyskiwanie w miarę możliwości niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w 

życiu codziennym oraz realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju. 

3. Ośrodek zapewnia w szczególności:  

1) wychowankom z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział 

w zajęciach:  

a) rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w 

zespołach, 

b) terapeutycznych i usprawniających ruchowo, dostosowanych do potrzeb 

wychowanków, 

c) rekreacyjnych, 
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2) wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków; 

b) udział w zajęciach umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych 

i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku 

rodzinnym i społecznym: 

- rewalidacyjnych, 

- profilaktyczno-wychowawczych, 

- innych o charakterze terapeutycznym, 

c) sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych, 

z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych wychowanków, 

d) rozwijających zainteresowania, 

3)  realizację odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

4) wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w pełnieniu funkcji 

wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, 

zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia, 

5) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć i indywidualnej 

pracy z wychowankiem, 

6) organizację i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

4. Szczegółowe zadania i cele pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej oraz 

rewalidacyjnej z dziećmi wynikają z zadań pedagogiki specjalnej, dostosowanych  

do rozwoju i stopnia niepełnosprawności intelektualnej poszczególnych wychowanków.  

5. Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 

organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, indywidualne zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi), 

zwane dalej „zajęciami”. 

6. Dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami organizuje się zespołowe 

zajęcia edukacyjno-terapeutyczne oraz indywidualne zajęcia specjalistyczne. 

7. Ośrodek wykonuje swoje zadania przez:  

1) zespołową działalność nauczycieli, psychologa, logopedy oraz personelu 

administracyjno-obsługowego, 
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2) bieżącą realizację poszczególnych zadań zawartych w planie pracy Ośrodka, 

zatwierdzonym przez radę pedagogiczną. 

7.a Ośrodek współpracuje z rodzicami wychowanków w zakresie realizacji działań 

edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. 

8. W przypadku gdy częstotliwość i jakość kontaktów wychowanka z rodzicami wskazuje 

na trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej lub na rażące zaniedbywanie 

przez rodziców obowiązków wobec dziecka, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy 

występuje do sądu o zbadanie sytuacji dziecka. 

 

Rozdział III 

Organy placówki i ich kompetencje 

§ 4. 

Organami Ośrodka są:  

1) Dyrektor,  

2) Rada pedagogiczna,  

3) Rada rodziców. 

§ 5. 

1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli oraz innych 

pracowników Ośrodka. 

2. (uchylony uchwałą rady pedagogicznej z dn. 28 listopada 2017 r.) 

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:  

1) kierowanie i organizowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,  

3) określanie zakresu zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników 

Ośrodka,  

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,  

5) dysponowanie środkami finansowymi Ośrodka i ponoszenie odpowiedzialności 

za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Ośrodka,  
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7) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom Ośrodka,  

8) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród oraz wyróżnień dla 

nauczycieli i innych pracowników Ośrodka, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej,  

9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

4. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 

z przepisami prawa oświatowego, o czym zawiadamia kuratora oświaty i organ 

prowadzący. 

5. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia. 

6. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i rodzicami (opiekunami prawnymi). 

7. Tryb powołania i odwołania dyrektora określa ustawa – Prawo oświatowe i wydane na 

jej podstawie przepisy wykonawcze.  

 

§ 6. 

1. Radę pedagogiczna tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka, który przygotowuje 

i prowadzi zebrania oraz odpowiada za powiadomienie jej członków o terminie 

i porządku obrad. 

3. Rada pedagogiczna ustala i działa w oparciu o regulamin rady pedagogicznej. 

 

§ 7. 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie rocznego planu pracy Ośrodka, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

po zaopiniowaniu tych projektów przez radę pedagogiczna oraz radę rodziców, 

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4) opracowywanie i uchwalanie systemu oceniania wychowanków, 

5) (uchylony uchwałą rady pedagogicznej z dn. 28 listopada 2017 r.), 

6) występowanie do uprawnionego organu z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora Ośrodka lub z innego stanowiska kierowniczego, 
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7) (uchylony uchwałą rady pedagogicznej z dn. 28 listopada 2017 r.), 

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, 

w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy placówki.  

2. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) roczną organizację pracy placówki, 

2) projekt planu finansowego, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

3. Regulamin rady pedagogicznej określa szczegółowe zasady jej działalności. 

4. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala zmiany statutu Ośrodka. 

 

§ 8. 

1. Rada rodziców reprezentująca ogół rodziców, uczestniczy w rozwiązywaniu spraw 

wewnętrznych Ośrodka działając w oparciu o zapisy ustawy – Prawo oświatowe 

oraz przepisy wykonawcze do ustawy. 

2. Rada rodziców liczy co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach 

spośród rodziców wychowanków Ośrodka. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4. Decyzje rady rodziców są jawne, ogłoszone na tablicy informacyjnej rady rodziców. 

5. Rada rodziców uchwala i działa w oparciu o regulamin rady rodziców. 

6. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł.  

7. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z redą pedagogiczną program wychowawczo – 

profilaktyczny Ośrodka. 

 

§ 9. 
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1. Każdy z wyżej wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji. 

Rozwiązuje również sytuacje konfliktowe i podejmuje decyzje w granicach swoich 

kompetencji, w duchu zgodności z normami prawa i niniejszego statutu. 

2. Organy Ośrodka zobowiązane są do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu Ośrodka, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych 

zasad funkcjonowania Ośrodka. 

3. Sprawy sporne występujące pomiędzy organami Ośrodka rozstrzyga dyrektor, 

a w przypadku, gdy stroną sporu jest Dyrektor spór rozstrzyga Lubelski Kurator Oświaty 

w Lublinie.  

 

§ 10. 

Zadania rady placówki wykonuje rada pedagogiczna. 

 

Rozdział IV 

Organizacja Ośrodka 

§ 11. 

1. Szczegółową organizację zajęć, wychowania i opieki w Ośrodku określa arkusz 

organizacyjny na dany rok szkolny opracowany przez dyrektora. 

2. W arkuszu organizacyjnym Ośrodka określa się w szczególności:  

1) liczbę pracowników placówki, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;  

2) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i 

kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych 

nauczycieli; 

3) ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący; 

4) liczbę grup wychowawczych; 

5) liczbę wychowanków w poszczególnych grupach. 

3. Dyrektor przekazuje arkusz organizacji placówki organowi prowadzącemu Ośrodek 

do dnia 21 kwietnia danego roku.  
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4. Organ prowadzący Ośrodek, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji placówki w terminie do dnia 29 maja 

danego roku. 

 

 

 

§ 12. 

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

wychowawcza. 

2. Liczba wychowanków w zespole uzależniona jest od ich wieku oraz poziomu 

funkcjonowania i wynosi:  

1) w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim - do 4; 

2) w przypadku wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – nie więcej niż 4; 

3) w przypadku wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedna 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna a drugą autyzm 

w tym zespół Aspergera – do 4. 

3. Grupą wychowawczą opiekuje się nauczyciel - wychowawca.  

4. W Ośrodku do każdej grupy wychowawczej zatrudnia się pomoc wychowawcy. 

§ 13. 

1. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. 

2. Czas pracy Ośrodka wynosi nie mniej niż 8 godzin dziennie. 

3. Czas pracy Ośrodka i organizację zajęć określa dyrektor Ośrodka, w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym. 

4. Wymiar zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, w zależności od możliwości 

psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników, wynosi:  

1) 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie - w przypadku zajęć 

zespołowych, 

2) 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie - w przypadku zajęć 

indywidualnych. 

4a. Wymiar zajęć w grupach edukacyjno – terapeutycznych wynosi: 
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1) 25 godzin tygodniowo dla oddziałów przedszkolnych; 

2) 19 godzin tygodniowo dla klasy I; 

3) 20 godzin tygodniowo dla klasy II i III; 

4) 24 godziny tygodniowo dla klasy IV; 

5) 25 godzin tygodniowo dla klas V i VI; 

6) 27 godzin tygodniowo dla klasy VII i VIII. 

5. Dzienny czas trwania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych ustala dyrektor Ośrodka, 

we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), uwzględniając indywidualne 

potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestnika zajęć. 

6. Godzina zajęć trwa 60 minut. 

 

§ 14. 

1. Podstawą skierowania dziecka do Ośrodka jest orzeczenie wydane przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, z tym że: 

1) w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

2) w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2. Wychowankowie przyjmowani są do Ośrodka na wniosek rodziców (opiekunów 

prawnych). 

3. Dyrektor Ośrodka zawiera porozumienie z dyrektorem szkoły macierzystej oraz określa 

warunki realizacji obowiązku szkolnego dziecka. 

4. Indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi mogą być objęte dzieci 

i młodzież, w stosunku do których poradnia orzekła taką formę zajęć. 

 

§ 15. 

Wypisanie dziecka z Ośrodka może nastąpić: 

1) na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów, 

2) w przypadku drastycznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka powodującego 

potrzebę stałej opieki medycznej, 
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3) gdy gwałtowne zachowania wychowanka zagrażają zdrowiu i życiu jego i innych 

dzieci, nie dają się opanować metodami terapeutycznymi (m.in. przez pomoc 

psychologiczną i psychiatryczną) oraz gdy zastosowane różne rozwiązania 

organizacyjno-kadrowe nie przyniosły zadawalających efektów (np. okresowe 

izolowanie, zmiana grupy, skrócenie czasu pobytu).  

 

 

§ 16. 

1. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze obejmują przede wszystkim: 

1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości 

uczestnika zajęć; 

2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie 

odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć; 

3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, 

wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej; 

4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych 

sferach życia; 

5) rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, 

naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności 

funkcjonowania w otoczeniu; 

6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie; 

7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań 

uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności. 

2. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne obejmują: 

1) zajęcia edukacyjne, 

2) zajęcia rewalidacyjne. 

3. (uchylony uchwałą rady pedagogicznej z dn. 28 listopada 2017 r.) 

 

§ 17. 

1. Dokumentacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych obejmuje:  

1) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w § 14 

ust. 1; 



13 
 

2) dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub dziennik 

indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć, 

prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; 

3) zeszyt obserwacji. 

2. Dokumentacja zajęć edukacyjno-terapeutycznych obejmuje: 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) dziennik zajęć edukacyjno-terapeutycznych, 

3) wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania. 

 

§ 18. 

1. Ośrodek organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzanie 

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności 

do podjęcia nauki w szkole. 

2. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

3. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi 

o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności 

dziecka; 

2) psycholog; 

3) logopeda; 

4) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

4. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu 

działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny 

dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu 

społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego 

funkcjonowanie; 

2) nawiązanie współpracy z: 
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- podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, 

w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój 

dziecka (np. z przedszkolem), 

- podmiotem leczniczym oraz ośrodkiem pomocy społecznej, stosownie do potrzeb 

dziecka i jego rodziny, 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka 

w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących 

zajęcia z dzieckiem; 

4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka; 

5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie 

dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. 

5. Pracę zespołu koordynuje dyrektor Ośrodka albo upoważniony przez niego nauczyciel. 

6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego 

programu wczesnego wspomagania. 

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania odbywają się w wymiarze od 4 do 8 godzin 

w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka 

bądź w przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny oraz za zgodą 

organu prowadzącego, w większym wymiarze godzin. 

8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem 

i jego rodziną. 

9. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych zajęcia w ramach 

wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci 

lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może 

przekroczyć 3. 

10. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które 

nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. 

11. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor Ośrodka. 

 

§ 19. 

1. W Ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji 

wychowanków, powołany przez dyrektora Ośrodka.  
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2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:  

1) diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowanie indywidualnego 

programu pracy z wychowankiem,  

2) określenie form pracy z wychowankiem,  

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

pomocy,  

4) okresowe (co najmniej 2 razy w roku szkolnym) wielospecjalistyczne ocenianie 

poziomu funkcjonowania wychowanka, w zależności od potrzeb, we współpracy 

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – 

za zgodą rodziców wychowanka – z innymi podmiotami. 

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:  

1) nauczyciel-wychowawca lub wyznaczony przez dyrektora specjalista prowadzący 

zajęcia z wychowankiem – jako przewodniczący zespołu,  

2) inni specjaliści prowadzący zajęcia z wychowankiem,  

3) dyrektor placówki ma możliwość uczestniczenia w posiedzeniach zespołu. 

4. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora Ośrodka przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców wychowanka - inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

5. Dyrektor Ośrodka zawiadamia pisemnie rodziców wychowanka o terminie każdego 

spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu. 

6. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka jego rodziców, 

nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących 

zajęcia z dzieckiem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu. 

 

Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy placówki. 

§ 20. 

W placówce zatrudnia się:  

1. nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych,  
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2. specjalistów niebędących pracownikami pedagogicznymi,  

3. pracowników administracji i obsługi.  

 

§ 21. 

1. Zajęcia prowadzi nauczyciel-wychowawca lub inny nauczyciel, który posiada wymagane 

kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.  

2. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela-

wychowawcy.  

 

 

§ 22. 

Do zadań nauczyciela-wychowawcy należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wychowanków; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

wychowanków i ich uczestnictwo w życiu placówki; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy 

ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier i ograniczeń 

w środowisku utrudniającym funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo 

w życiu placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań. 

 

§ 23. 

Do zadań psychologa należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
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zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu placówki; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w placówce w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających efektywne 

uczestnictwo wychowanka w życiu placówki; 

3) udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym wychowanków; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w 

tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego 

uczestnictwo w życiu placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji 

dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
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4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego 

uczestnictwo w życiu placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych wychowanków z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających wychowankom aktywne i pełne uczestnictwo 

w życiu placówki; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

wychowanków, we współpracy z rodzinami wychowanków; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego 

uczestnictwo w życiu placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Rozdział VI 
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Wychowankowie ośrodka 

§ 24. 

1. Ośrodek zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i zaspokajanie potrzeb poprzez 

specjalistyczną opiekę wychowawczą i terapeutyczną. 

2. Ośrodek zapewnia wychowankom udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 

lub edukacyjno-terapeutycznych oraz organizuje i udziela pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Wychowanek ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w ośrodku zapewniających higienę, 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

2) życzliwego i podmiotowego traktowania, korzystania z pomocy w rozwoju, 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań, 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

 

Rozdział VII 

Rodzice (opiekunowie prawni) 

§ 25. 

Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) wynikających 

z ustawowego obowiązku szkolnego należy: 

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Ośrodka, 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do Ośrodka,  

3) zapewnienie dziecku możliwość realizacji indywidualnego programu zajęć,  

4) wspieranie procesu nauczania i wychowania,  

5) systematyczny kontakt z nauczycielem-wychowawcą grupy wychowawczej. 

 

§ 26. 

Dla zapewnienia jak najlepszych efektów prowadzonych w Ośrodku zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych i edukacyjno-terapeutycznych konieczna jest ścisła 
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współpraca rodziców (opiekunów prawnych) z organami placówki. W ramach tej współpracy 

rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą grupy oraz korzystania z porad psychologa i logopedy,  

2) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów wychowanka,  

3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie placówki.  

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 27. 

1. Ośrodek używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Tablice i pieczęcie zawierają nazwę i siedzibę Ośrodka.  

§ 28. 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.  

§ 29. 

Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 30. 

Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna. 

§ 31. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustaw i 

rozporządzeń z rozdziału I § 1 oraz ogólnie obowiązujące ten typ placówki. 


