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Załącznik Nr 1 do Statutu OREW  

 
 

  
 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

OŚRODKA REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZEGO 

W  OSTRÓDZIE 

 

 

§ 1 

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy zwany dalej „Ośrodkiem” jest 

placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło                  

w Ostródzie. Używany skrótu: OREW 

                

§ 2 

Ośrodek został powołany na mocy Aktu Powołania, Uchwałą Nr. 17 z dn. 12.09.1993 r. ZG 

PSOUU w Warszawie, na wniosek ZK PSOUU w Ostródzie. 

 

§ 3 

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą  Zarządu Koła PSOUU Nr  

25/2015 z 31 sierpnia 2015 r.  

 

§ 4 

OREW jest niepubliczną placówką edukacji specjalnej wpisaną do rejestru szkół i placówek 

niepublicznych Starostwa Powiatowego w Ostródzie pod nr 5  (Oś. KS 4321- 2/2005) oraz 

 Przedsiębiorstwem Podmiotu Leczniczego wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą  Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: nr księgi rejestrowej                  

000000015237 Ozn. organu    W – 28. 

 

§ 5 

Ośrodek obejmuje swoim działaniem następujący teren: miasto Ostróda, gminę wiejską 

Ostróda , miasto i gminę Miłomłyn, , gminę Grunwald, Dąbrówno, Lubawa, Grodziczno,  

miasto Lubawa, miasto i gminę Olsztynek. 



 2 

 

§ 6 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który  na podstawie § 9 pkt. 2 Statutu OREW, powołuje Radę 

Programową (RP), którego szczegółowe zadania i kompetencje określa Regulamin 

zatwierdzony przez Zarząd Koła PSOUU.  

2. Odpowiedzialnym za sprawne funkcjonowanie Ośrodka pod względem leczniczym jest 

kierownik  ds. lecznictwa. 

 

§ 7 

1. Zadania edukacyjno – rehabilitacyjne OREW realizowane są w formie zajęć 

indywidualizowanych oraz grupowych.    

1) W ramach usług edukacyjnych prowadzone są:           

a) zajęcia grupowe dla wychowanków z  niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi  dysfunkcjami organizuje się 

w oddziałach edukacyjno – terapeutycznych  liczących od 4 – do 8 wychowanków   

b) zajęcia grupowe dla wychowanków z upośledzeniem w stopniu głębokim 

organizuję się w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych  liczących od 2 do 4 

wychowanków.    

c) oddziały i zespoły winny być, o ile to możliwe, jednorodne pod względem 

specyfiki niepełnosprawności i wieku. 

d) zajęcia rewalidacyjne organizuje się w formie indywidualnej i grupowej zgodnie 

ze zdiagnozowanymi potrzebami.  

e) w OREW organizuje się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w formie świetlicy , 

która funkcjonuje w godz. 7.30 -8.00 i 14.00 – 18.30.  

2) Zadania z zakresu świadczeń zdrowotnych OREW realizuje w ramach istniejących 

komórek organizacyjnych m.in. ośrodka rehabilitacji dziennej. Organizacja                           

i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych w ośrodka rehabilitacyjno – 

edukacyjno  – wychowawczego precyzuje Regulamin Organizacyjny Podmiotu 

Leczniczego stanowiący Zał. nr 2 do Statutu OREW. 

       

§ 8. 

1. Zadania personelu pedagogiczno - medycznego udzielającego świadczeń rehabilitacyjno - 

edukacyjno – wychowawczych:    

1)  Do zadań lekarzy specjalistów należy w szczególności : 

 merytoryczny nadzór nad członkami zespołu medycznego, 

 ogólna ocena stanu zdrowia pacjenta – badanie lekarskie, 

 kwalifikowanie do leczenia rehabilitacyjnego na podstawie skierowania i 

aktualnej    dokumentacji medycznej, 

 ustalenie indywidualnego programu rehabilitacyjnego, 

 ocena efektywności zalecanego postępowania oraz jego ewentualna modyfikacja 

   2). Do zadań pielęgniarki należy w szczególności : 

 prowadzenie rejestru i dokumentacji pacjentów, 

 ustalanie terminów wizyt kontrolnych oraz ich monitorowanie, 

 współpraca z lekarzami, 

 pielęgnacja pacjenta w razie potrzeb, 
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 monitorowanie stanu zdrowia, 

 wykonywanie zleceń lekarskich, 

 współpraca z rodzicami, 

 zapewnienie przepływu informacji pomiędzy członkami zespołu medycznego. 

3). Do zadań fizjoterapeuty należy w szczególności : 

 ustalanie programu usprawniania ruchowego w oparciu o zalecenia wydane przez 

lekarza oraz ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta, 

 prowadzenie ćwiczeń zgodnie z opracowanym programem, 

 prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów i oceny funkcjonalnej 

pacjenta, 

 współpraca z rodzicami, 

 współpraca z członkami zespołu medycznego, 

 bezpośrednia współpraca z lekarzem , informowanie lekarza o ewentualnych 

trudnościach w realizowaniu usprawniania. 

4). Do zadań logopedy należy w szczególności : 

 opracowanie diagnozy logopedycznej, 

 prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, profilaktyki logopedycznej, 

 prowadzenie dokumentacji  związanej z prowadzonymi zajęciami i oceną 

funkcjonalną pacjenta, 

 współpraca z rodzicami, 

 współpraca z pozostałymi członkami zespołu medycznego. 

5). Do zadań psychologa należy w szczególności : 

 opracowanie diagnozy psychologicznej, 

 prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej, 

 prowadzenie psychoedukacji i terapii podtrzymującej, 

 prowadzenie dokumentacji związanej z  terapią i oceną funkcjonalną pacjenta, 

 współpraca z rodzicami, 

 współpraca z pozostałymi członkami zespołu medycznego. 

6). Do zadań nauczyciela - terapeuty należy w szczególności : 

 prowadzenie indywidualnych, grupowych zajęć edukacyjno – terapeutycznych, 

rewalidacyjno – wychowawczych oraz stymulująco - usprawniających, 

 współpraca z rodzicami, 

 przewodniczenie Zespołowi Terapeutycznemu dotyczącemu wychowanków z 

prowadzonego przez siebie ZET lub ZRW, współpraca  członkami Zespołu 

Terapeutycznego w omawianiu problemów innych wychowanków, 

 prowadzenie dokumentacji związanej z  edukacją i terapią  oraz oceną 

funkcjonalną wychowanka.  

7) Do zadań pracownika socjalnego należy: 

 rozpoznanie i ocena sytuacji socjalnej każdego wychowanka, 

 opracowanie planu pomocy, 

 wsparcie rodziców w organizowaniu pomocy dla dziecka ze strony instytucji do 

tego powołanych, 

 interwencje kryzysowe, 

 udzielanie porad socjalnych i wspierających, 

 prowadzenie dokumentacji.  
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2. Ośrodek  współdziała z innymi placówkami edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczymi 

(przedszkola, szkoły, gimnazja), środowiskowymi domami samopomocowymi, 

warsztatami terapii zajęciowej oraz zakładami opieki zdrowotnej w zakresie pogłębiania  

diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez 

kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie  badań 

laboratoryjnych. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi zakładami opieki 

zdrowotnej, w zakresie  określonym w pkt 1, określają przepisy prawa (m.in. umowa o 

podwykonawstwo). 

3. Poszczególne komórki organizacyjne ściśle ze sobą współpracują, organizując bieżące                    

i okresowe spotkania w ramach Zespołów Terapeutycznych oraz Rady Programowej                 

w celu wspólnych konsultacji diagnostycznej, opracowywaniu indywidualnych programów 

edukacyjno -  terapeutycznych, oceny postępów rehabilitacyjnych. 

                       

§ 9. 

OREW nie jest placówką feryjną. Przerwa wakacyjna w realizacji obowiązku szkolnego trwa 

2 miesiące.  W okresie tym realizowana jest rehabilitacja medyczna i organizowane są zajęcia  

wychowawczo - opiekuńcze  oraz czasowa opieka całodobowa.  

 

§ 10.  

OREW może organizować  weekendową opiekę czasową dla wychowanków, których rodzice 

wyrażą taką wolę. 

 

 

§ 11. 

1. Społeczną reprezentacją rodziców jest 3- osobowa    Rada Rodziców wybrana przez ogół 

rodziców, której kadencja trwa 2 lata  

2.  Rada Rodziców prowadzi swoją działalność wspierającą OREW w oparciu                          

o opracowany przez  siebie Regulamin Rady Rodziców (Zał. nr 4 do Statutu OREW). 

 

§ 12 

1.  W czasie korzystania ze świadczeń edukacyjno - medycznych w Ośrodku 

wychowanek/pacjent ma prawo do: 

1) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel edukacyjno - 

medyczny, 

2) świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,                                  

w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym 

wymaganiom fachowym i sanitarnym, 

3) rzetelnej i pełnej informacji o metodach edukacyjnych, stanie zdrowia oraz 

sposobie leczenia, 

4) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich 

odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, 

5) w przypadku dzieci, osobami upoważnionymi do wyrażania zgody lub jej 

odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych są rodzice/ prawni 

opiekunowie. 

6) Rodzice /opiekunowie prawni wychowanków Ośrodka   mają prawo do: 
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a) pełnej informacji o swoim dziecku/podopiecznym oraz realizacji 

indywidualnego programu; 

b) uczestniczenia w tworzeniu programu oraz w omawianiu postępów                       

i trudności; 

c) uczestniczeniu w życiu społeczności i w pracach na rzecz Ośrodka; 

d) zgłaszanie skarg i wniosków; 

e) ochrony danych osobowych  

 

§ 13 

1. Do obowiązków wychowanka  należy: 

1) przestrzeganie regulaminu OREW, 

2) przestrzeganie zasad higieny osobistej, 

3) posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania  

z nieodpłatnych świadczeń medycznych, 

4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż, 

5) przestrzegania zaleceń lekarza, specjalisty, 

6) pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń 

medycznych w ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora 

Ośrodka. 

 

§ 14 

1. Do obowiązków rodziców wychowanków Ośrodka należą: 

1) dbania o systematyczne uczęszczanie dziecka na zajęcia. W przypadku 

nieobecności - pisemnego usprawiedliwienia jej a w przypadku nieobecności 

dłuższej niż 5 dni – dostarczenia zaświadczenia lekarskiego; 

2) dbania o higienę osobistą dziecka oraz czystość odzieży; 

3) nie przyprowadzania dziecka chorego, a po zakończonej chorobie do przedłożenia 

zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczęszczania na zajęcia; 

4) uczestniczenia w zajęciach otwartych i zebraniach rodziców; 

5) współpracowania ze specjalistyczną kadrą poprzez podejmowanie inicjatyw 

wychowawczych oraz  realizację w domu ustaleń wynikających z indywidualnego 

programu oraz dostarczania wiarygodnych informacji o sytuacji i zachowaniach 

dziecka w domu; 

6) angażowania się w życie społeczności OREW, podejmowania różnorodnych prac 

na jego rzecz; 

7) przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi rodzicami 

oraz kadrą; 

8) dbania o uaktualnianie orzeczeń wymaganych prawem i zaświadczeń związanych 

z organizacją nauki, opieki zdrowotnej i socjalnej; 

9) dbania o dobre imię Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym oraz OREW; 

10) uczestniczenia w życiu PSOUU Koło w Ostródzie poprzez podejmowanie  

konkretnych zadań przyczyniających  się do jego dobrej kondycji, a także do 

realizacji misji i celów Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób                                         

z Upośledzeniem Umysłowym. 
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§ 15 

1. Ośrodek realizuje transport wychowanków w oparciu o harmonogram dowozów 

opracowany na podstawie potrzeb OREW i pozostałych placówek Stowarzyszenia.                

W tym zakresie rodzice mają obowiązek: 

1) współpracować  z Zarządem Koła w sprawie zabezpieczenia przez właściwe 

jednostki samorządu terytorialnego dowozu wychowanka do OREW; 

2) punktualnie doprowadzić/dowieść/donieść  do samochodu podjeżdżającego                    

w pobliże domu oraz odebrać po powrocie. W przypadkach szczególnych mogą 

liczyć na pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu ze strony kierowcy lub opiekuna;  

3) powiadomić telefonicznie kierowców o planowanej nieobecności dziecka na 

zajęciach w danym dniu, w przeciwnym razie będą obciążani kosztami przyjazdu 

samochodu;             

 

§ 16 

Ośrodek czynny jest 5 dni w tygodniu w godz. 6³º- 18
00 

. W przypadku organizowania opieki 

czasowej – w wybrany weekend w danym miesiącu. 

                                            

    § 17 

Urlopy planuje się w okresie przerwy wakacyjnej (miesiące letnie) i w okresie niskiej 

frekwencji wychowanków tak by zachować ciągłość funkcjonowania placówki w zakresie 

udzielania świadczeń rehabilitacyjnych. 

 

     § 18 

W przypadkach koniecznych pracownik ma obowiązek pozostać w pracy poza godzinami 

etatowymi jeśli wymaga tego sytuacja np.: zapewnienie opieki wychowankom. 

 

§ 20 

Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor OREW codziennie w godz. od 8.00 do 15.00 w formie 

ustnej lub pisemnej. Skargi i wnioski można również kierować do Zarządu Koła  PSOUU                  

w godz. i formie j/w. 

§ 21 

 

Niniejszy Regulamin jest integralna częścią Statutu Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 

Wychowawczego w Ostródzie . 

 

Regulamin przyjęto uchwałą  ZK PSOUU Nr 25/2015 z 31 sierpnia 2015 r. . 

 

Traci moc Regulamin z dn.  04 lipca 2012 r.  

 

 Ostróda, 31 sierpnia 2015 r.  

 

 


