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R E G U L A M I N 

RADY  RODZICÓW  OŚRODKA  

REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Rada Rodziców Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno  - Wychowawczego (RR) jest ciałem 

społecznym wybieralnym przez ogół rodziców wychowanków placówki w sposób 

demokratyczny w głosowaniu tajnym lub jawnym  na podstawie  § 12 pkt. 1  Statutu OREW. 

 

§ 2 

Rada  Rodziców , wspiera organy wewnętrzne OREW tj. Dyrektora i Radę Programową 

placówki oraz współpracuje z Zarządem Koła PSOUU  w Ostródzie. 

 

§ 3 

W skład  Rady  Rodziców wchodzą: przewodniczący, sekretarz i członek. 

 

§ 4 

Kadencja Rady trwa 2 lata. W przypadku rezygnacji jej członka lub ukończenia edukacji 

dziecka członka Rady w trakcie kadencji, Rada może dookoptować na brakujące miejsce 

innego  rodzica. 

 

Zadania i kompetencje  Rady Rodziców 

 

§ 5 

1. Zgłaszanie problemów pojawiających się w trakcie bieżącej  działalności OREW. 

2. Występowanie z wnioskami  dotyczącymi ulepszania organizacji pracy OREW. 

3. Współpraca z kadra merytoryczną (Radą Programową) placówki w zakresie 

wzbogacania programu placówki. 

4. Opiniowanie Programu Wychowawczo - Profilaktyczno – Opiekuńczego placówki. 

5. Wspieranie ZK PSOUU oraz kierownictwo Ośrodka w zakresie jego rozwoju. 

6. Podejmowanie prac społecznych na rzecz placówki. 

7. Pomoc kierownictwu OREW i Zarządowi Koła w organizacji dużych imprez, 

konferencji i sympozjów w środowisku lokalnym. 

8. Inicjowanie i organizowanie imprez wewnętrznych na rzecz wychowanków OREW. 

9. Inicjowanie i przeprowadzanie akcji na rzecz poprawy kondycji finansowej                                   

i rzeczowej Ośrodka. 

10. Podejmowanie działań zmierzających do tego by wszyscy rodzice, których dzieci 

korzystają z usług Ośrodka   byli członkami Koła PSOUU wOstródzie. 



11. Prowadzenie we współpracy z Zarządem Koła  PSOUU akcji formacyjnych                             

w zakresie podnoszenia świadomości i tożsamości  organizacyjnej. 

12. Opiniowanie pracy nauczycieli – terapeutów do oceny w związku z awansem 

zawodowym nauczycieli. 

 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 6 

W przypadku bierności Rady w wypełnianiu swoich obowiązków, na wniosek dyrektora lub 

Rady Programowej, Rada może zostać rozwiązana i wybrana nowa. 

 

 

 

 

Zatwierdzono Uchwałą 25/2015 Zarządu Koła  PSOUU z dni. 31 sierpnia 2015 r.  

 

Traci moc regulamin Sekcji Rodziców z 25 stycznia 2010 r.  

 

Ostróda 31 sierpnia 2015 r.  


