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Załącznik Nr 3 do Statutu OREW 

 
 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie 

 

REGULAMIN 

RADY  PROGRAMOWEJ  OŚRODKA  

REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO                      

W OSTRÓDZIE 

 
Niniejszy Regulamin stanowi integralna część  Statutu Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego  w Ostródzie.  

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

§ 1 

Rada Programowa Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego  w Ostródzie, zwana 

dalej „Radą” jest organem wewnętrznym placówki, powołanym na podstawie § 10  pkt. 1 Statutu 

OREW. 

 

§ 2 

Rada Programowa jest stałym kolegialnym organem wewnętrznym placówki, powołanym do 

wielospecjalistycznego i kompleksowego rozważania, opracowania i rozstrzygania, w granicach 

specjalistycznych kompetencji, spraw programowych, organizacyjnych i diagnostycznych                                  

z uwzględnieniem podejścia innowacyjnego. 

 

§ 3 

W skład Rady Programowej wchodzą wszyscy pracownicy działalności merytorycznej, którzy 

realizują zatwierdzony program placówki oraz programy indywidualne zgodnie z wymaganymi, 

kompetencjami i uprawnieniami oraz standardami wynikającymi z odpowiednich aktów prawnych,                              

tj.: nauczyciele – terapeuci, lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy, pracownik 

socjalny oraz inni specjaliści powołani do programowania i kompleksowej realizacji oferty OREW. 

 

§ 4 

1. W posiedzeniach Rady z głosem doradczym, na zaproszenie jej przewodniczącego lub 

Przewodniczącego Zarządu Koła, mogą brać również udział: 

1) przedstawiciele nadzoru pedagogicznego; 

2) przedstawiciele środowiska nauki; 
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3) doradcy metodyczni; 

4) przedstawiciele  Rady Rodziców; 

5) przedstawiciele organizacji i instytucji oświatowych, medycznych, metodycznych                                  

i samorządowych;  

     6) przedstawiciele ZG PSOUU. 

 

§ 5 

1.      Przewodniczącym Rady jest dyrektor Ośrodka bądź, pod jego nieobecność, wicedyrektor. 

2.      Do kompetencji i obowiązków  Przewodniczącego należy: 

1) zwoływanie posiedzeń Rady, 

2) przygotowanie  porządku obrad  i prowadzenie posiedzenia Rady ; 

3)  zawiadomienie wszystkich jej członków i zaproszonych gości o terminie i porządku 

posiedzenia, na siedem dni przed ustalonym terminem, 

4) odpowiada za zgodność uchwał i opinii Rady z przepisami prawa oraz aktami normującymi 

porządek prawny w PSOUU, 

5) Współpraca z Zarządem koła w spraw dotyczących spraw placówki i kluczowych problemów 

Stowarzyszenia. 

                   

ORGANIZACJA PRACY 

 

§ 7 

W ramach Rady Programowej funkcjonują zespoły i komisje problemowe powołane jako ciała stałe 

lub czasowe do rozwiązania konkretnych problemów. 

 

§ 8 

1.       Do stałych ciał Rady Programowej należą: 

1) Zespół Terapeutyczny, w skład którego wchodzą specjaliści zaangażowani w pracę                            

z konkretnym wychowankiem dla określania, wdrażania, realizacji i ewaluacji jego 

indywidualnego programu; 

2) Zespół Wychowawczy, w skład którego wchodzi 4 nauczycieli- terapeutów dla planowania                

i  realizacji przedsięwzięć wychowawczo – profilaktycznych o charakterze ogólno 

ośrodkowym; 

3) Zespół d/s programu rewalidacyjno – wychowawczego, w skład którego wchodzi                               

3  nauczycieli – terapeutów dla planowania, monitorowania i wzbogacania oferty  dla osób 

głęboko niepełnosprawnych intelektualnie; 

4) Zespół ds. programu I i II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa), w skład którego wchodzi 

trzech  nauczycieli terapeutów dla planowania,  monitorowania i wzbogacania oferty placówki 

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze 

sprzężonymi dysfunkcjami;  

5) Zespół ds. III i IV etapu edukacyjnego (gimnazjum i przysposobienie do pracy), w skład 

którego wchodzi trzech nauczycieli – terapeutów dla  planowania, monitorowania i 

wzbogacania oferty placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi dysfunkcjami w zakresie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej oraz prognozowania i planowania ich aktywności po ukończeniu 

edukacji w OREW; 
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6) Zespół ds. wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci   w skład 

którego wchodzą wszyscy specjaliści zaangażowani realizację programu wczesnej pomocy 

małemu dziecku. 

7) Zespół ewaluacyjny, w skład którego wchodzi 6 członków Rady dla przeprowadzenia ewaluacji 

wewnętrznej zgodnie z wymogami rozporządzenia  MEN o nadzorze pedagogicznym. 

8) Zespół badawczy, w skład którego wchodzą nauczyciele – terapeuci i inni specjaliści 

zaangażowani w projekty badawcze. 

 

§ 9 

Zebrania Rady Programowej odbywają się nie rzadziej niż razy w roku, na protokołowanych 

zebraniach plenarnych, w czasie wolnym od zajęć programowych placówki. 

 

§ 10 

Rada Programowa pracuje w formie posiedzenia plenarnego lub zebrania zespołu lub komisji 

problemowej.  

 

                                                                   § 11 

Zespoły i komisje problemowe Rady przygotowują na plenarne jej posiedzenie projekty uchwał 

stanowiące opinie i wnioski ze swojej pracy. Do wniosków zespołów i komisji problemowych Rada 

Programowa ustosunkowuje się na bieżącym lub najbliższym posiedzeniu plenarnym. 

   

§ 12 

1. Postanowienia i decyzje Rady, w formie uchwał i opinii, zapadają zwykłą większością głosów,                

w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

 

§ 13 

1.   Dokumentację Rady stanowią: 

1) protokoły posiedzenia Rady, 

2) protokoły zebrań zespołów i komisji problemowych, 

3) uchwały i decyzje Rady Programowej. 

 

KOMPETENCJE  I  ZADANIA  RADY 

 

§ 14 

1. Do kompetencji stanowiących  Rady Programowej należy: 

a) zatwierdzanie programów pracy edukacyjnej, wychowawczej, rehabilitacyjnej                                

i opiekuńczej, ich zgodności ze sprawdzoną naukowo wiedzą i praktyką; 

b) zatwierdzanie oceny postępów wychowanków na poszczególnych poziomach edukacyjnych; 

c) zatwierdzanie propozycji wydłużenia etapu edukacyjnego lub  przechodzenia do wyższych 

etapów edukacyjnych,  

d) określanie kierunków rozwoju placówki; 

e) ocena i zatwierdzenie do realizacji programów, druków i narzędzi diagnostycznych 

proponowanych do wdrożenia praktycznego, jako dokumenty obowiązujące do stosowania; 

f) podejmowanie decyzji w sprawie proponowanych innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, nowych metod i programów autorskich; 



- 4 - 

 

g) zatwierdzenie zakresu i tematyki wewnętrznego doskonalenia pracowników merytorycznych; 

h) zatwierdzanie kierunków dokształcania pracowników stosownie do potrzeb placówki; 

i) zatwierdzanie sprawozdań z  działalności placówki; 

j) przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej. 

k) określa sposób wykorzystania wyników z  nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.  

2. Rada Programowa opiniuje w szczególności: 

a) projekt organizacyjny placówki, przestrzeganie przyjętych standardów ilościowych                         

i jakościowych, tygodniowych rozkładów zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, 

rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;  

b) pracę dyrektora placówki w zakresie wyznaczonym przez organ prowadzący, 

c) sprawozdania dyrektora placówki  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 

PRAWA I OBOWIAZKI CZŁONKÓW RADY PROGRAMOWEJ 

 

§ 15 

1. Członkowie Rady Programowej są zobowiązani do:  

1) nie ujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach, które mogą naruszyć dobro osobiste 

wychowanków, ich rodziców, a także pracowników placówki. 

2) aktywnego uczestnictwa w pracach Rady, jej zespołach i komisjach problemowych, 

3) akceptacji przyjętych kolegialnie uchwał i decyzji niezależnie od własnych indywidualnych 

opinii, 

4) usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady. 

 

§ 16 

1. Członkowie Rady mają prawo do: 

1) wypowiadania własnych opinii na każdy omawiany temat, 

2) wyboru w skład zespołów lub komisji problemowych, 

3) głosowania na równych prawach we wszystkich podejmowanych decyzjach, 

4) podejmowania indywidualnych inicjatyw służących rozwojowi i wzbogacaniu oferty Ośrodka. 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

§ 17 

Protokoły, uchwały i opinie Rady stanowią dokumentację placówki i podlegają kontroli organów do 

tych czynności powołanych. 

 

§ 18 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Koła PSOUU w Ostródzie  

 

Zatwierdzono uchwałą Zarządu Koła PSOUU Nr  25/2015 z 31 sierpnia 2015 r.  

 

Traci moc regulamin Rady Programowej z dnia z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

Ostróda,  dnia  31 sierpnia 2015 r.  
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