
REGULAMIN  NOREW ARKA 

1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczego. 

2. Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy jest specjalistyczną placówką 
niepubliczną, kierowaną przez dyrektora,  jako organ prowadzący.  

3. Głównym celem dydaktyczno – wychowawczym placówki jest pomaganie każdemu 
wychowankowi w jak najpełniejszym rozwoju jego osobowości, w odkrywaniu i rozwijaniu jego 
uzdolnień i zainteresowań, w przygotowywaniu do aktywnego udziału w życiu społecznym. Ośrodek 
zapewnia wychowankom edukację, rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologiczną, 
logopedyczną, zajęciową oraz inne formy odpowiadające potrzebom uczniów.

4. Zajęcia odbywają się w siedzibie placówki jak również dopuszcza się prowadzenie zajęć 
wyjazdowych na obszarze powiatu wrzesińskiego oraz obszarze całego kraju.

5. Zajęcia w NOREW realizowane są w zespołach edukacyjno – terapeutycznych oraz oddziałach 
rewalidacyjno – wychowawczych. 

6. Do NOREW uczęszczają uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym ze 
sprzężeniami oraz uczniowie z głębokim upośledzeniem umysłowym. 

7. Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmuje Dyrektor na pisemny wniosek 
rodziców/opiekunów, oraz dokumentów wymienionych w statucie. Decyzja ma formę pisemną. 
Decyzja przyjęcia dziecka ważna jest i aktualna do momentu ukończenia przez dziecko wieku 
granicznego lub złożenia przez rodziców/opiekunów  wniosku o skreślenie z Rejestru 
Wychowanków. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do dostarczania aktualnej, wydanej przez 
dyrektora szkoły decyzji zezwalajacej na realizację przez dziecko obowiazku szkolnego poza szkołą.



8. Decyzję o przydziale uczniów do poszczególnych zespołów edukacyjno – terapeutycznych oraz 
oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych dokonuje dyrektor.

9. Formy organizacyjne NOREW określa szczegółowo Statut placówki.

10. Zajęcia w NOREW odbywają się zgodnie z organizacja roku szkolnego, ogłaszanego corocznie 
przez MEN. W okresie wakacji i ferii prowadzi się, w miarę zapotrzebowania, dyżurne grupy 
rehabilitacyjno – opiekuńczo – rekreacyjne.okres i termin przerw feryjnych podaje dyrektor. 

11. Oprócz zajęć dydaktycznych ośrodek oferuje inne rodzaje terapii w godzinach przed lub po 
blokach dydaktycznych,które mogą mieć formę odpłatną i nie są obowiązkowe.

12. Ośrodek funkcjonuje 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 

13. Uczniowie dowożeni są do placówki oraz odwożeni do domów. Niektóre dzieci dowożone są 
przez rodziców/opiekunów. Transport dzieci organizuje Ośrodek.

14. W NOREW  prowadzi  stołówkę dla uczniów,posiłek obiadowy jest odpłatny. 

15. Wychowankowie NOREW są obowiązkowo ubezpieczani od następstw NW. Decyzję o 
wysokości ubezpieczenia podejmują rodzice/opiekunowie oraz ponoszą koszty ubezpieczenia. 

16. Rodzice ustalają wysokość i częstotliwość wpłaty składki grupowej.. 

17. Wszyscy pracownicy Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa 
(zwłaszcza nie noszenia biżuterii w trakcie zajęć,posiadania krótkich paznokci,nie używania 
telefonów komórkowych podczas zajęć)

18. Terapeuci diagnozują stałych uczniów do 10 września każdego roku. Na podstawie diagnoz 
Zespół Terapeutyczny opracowuje do 30 września indywidualny program edukacyjno – 
terapeutyczny na dany rok szkolny z uwzględnieniem ewaluacji. 



19. Wobec każdego nowoprzyjętego wychowanka stosuje się 3-miesięczny okres obserwacji, w 
czasie którego terapeuci pracujący z uczniem obserwują go, rozmawiają z rodzicami/opiekunami, a 
wszystkie spostrzeżenia szczegółowo odnotowują w karcie obserwacji. Po trzech miesiącach 
zwoływany jest Zespół Terapeutyczny celem stworzenia IPET-u. 

20. Dyrektor  lub osoba do tego wyznaczona ma obowiązek powiadomić rodziców/opiekunów o 
terminie posiedzenia Zespołu. 

21. Dyrektor  ustala liczbę zespołów i oddziałów oraz skład specjalistów w każdym zespole i 
oddziale. 

22. Wychowankowie placówki mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka oraz 
Deklaracji Praw Osób Upośledzonych Umysłowo ONZ. 

23. Rodzice i Terapeuci zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 
wychowawczego na dziecko. 

24. Rodzina każdego wychowanka Ośrodka zobowiązana jest dbać o dobre imię NOREW oraz 
czynnie uczestniczyć w życiu placówki (pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez 
okolicznościowych, wycieczek). 

25. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do: 

- systematycznego przestrzegania realizacji obowiązku szkolnego przez ich dziecko 

- przestrzegania wyznaczonych godzin wyjazdu do Ośrodka i przyjazdu do domu 

- informowania o przyczynach nieobecności dziecka 

- usprawiedliwiania ustnie lub pisemnie każdej nieobecności dziecka 

- niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych 

- zaopatrzenia dziecka w uzgodnione z terapeutami materiały, przybory(tzw.wyprawkę),  
ubrania oraz przedmioty higieny osobistej (pieluchy, podpaski, ręczniki, pasta, szczotka, 
kubek do zębów, grzebień) 

- utrzymywania stałego kontaktu z placówką 

- przestrzegania regulaminu NOREW. 



26. Chore dzieci nie będą przyjmowane do placówki. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani 
natychmiast odebrać dziecko we własnym zakresie. 

27.  Możliwe jest aby wszyscy rodzice/opiekunowie tworzą tzw. Sekcję Rodziców, której 
przedstawicielem jest pięcioosobowa Grupa Przedstawicieli, wybierana spośród ogółu rodziców. 
Sekcja Rodziców działa w oparciu o regulamin . 

28. Grupa Przedstawicieli ma prawo zgłaszać dyrektorowi NOREW problemy wynikające z 
działalności NOREW, występować z inicjatywami ulepszania jego działań, wzbogacania programu 
rozwoju placówki. 

29. Dyrektor NOREW przyjmuje skargi i wnioski Grupy Przedstawicieli oraz składane indywidualnie 
przez rodziców/opiekunów. 

30. Godziny konsultacji rodziców/opiekunów z dyrekcją NOREW oraz z każdym ze specjalistów 
ustalane są i podawane do wiadomości na spotkaniach z rodzicami. 

31. Wszelkie sprawy, które nie zostały ujęte w regulaminie Ośrodka, określa Statut Ośrodka . 

32. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09. 2013r. 


