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7.

organem założycielskim Niepublicznego OśrodkaRewalidacyjno

-

Wychowawczego dla Dzieci

i

Młodzieży Niewidomej iSłabowidzącej ze Sprzężońymi NiepełnosprawnoŚciami (ORW)

ż.

zwanego dalej ,,OśrodkiemRewalidao}jno

-

Rodziców i Przyjaciół Dzieci NiewidoniVĆh

i

lub,,ORW" jest Stowarzyszenie

SłabÓWidzących,,Tęcza".

Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym sprawuje Mazowiecki
Kurator oświaty.

3.

ośrodekRewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Ośrodków dla Dzieci
Młodzieży Niewidomej

i

i

Słabowidzącej ń §przĘżónymi Niepełnosprawnościami i podlega

wspólnemu budżetowi i zarządzaniu.
OśrodekRewalidacyjno
i młodzieżyod lat 3

-

_

Wychowawczy jest placówką przeznaczoną dla dzieci

25 niewidomych i słabowidzących z gtęboką niepełnosprawnoŚcią

intelektualną lub z niepełnosprawnościąintelektualną

ze.

sprzężonymi niepełnosprawnoŚciami.

W ośrodkuwychowankowie realizują zajęcia jako formę spełniania obowiązku rocznego

przygotowania przedszkolnego, obowiązku nauki i obowiązku szkolnego według
indywidualnych programów nauczania.

5.

Ośrodók Rewalidacyjno-Wychowawczydzia|a ,i ,t'na podstawie:

1)
2)

,;Ą,;

i

Ustawy z 1"4 grudnia żOL6 r. nrjfu9 oSwiJtTońe (Dz. U. z2OI9 r. poz. 1148 i 1078)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2077

r.

w sPrawie

publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowychoŚrodków
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-

,,;1

wychowawczych, specjalnych ośrodków $vychowawczych, ośrodków rewalidacyjno,
wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę iwychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z2at7 r, poz. 1606)

3)

Rozporządzenia MEN

z9

kształcenia, wychowania

sierpnia 2CIL7

i

r. w

sprawie warunków organizowania

opieki dla dzieci

niedostosowanych społecznie

i

i

młodzieży niepełnosprawnych,

zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U, z

20L7 poz. L578|

4|

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r, w sprawie
warunków

i

sposobu orBanizowan'r r.j,r,9, r"walidacyjno-wychowawczych

dla dzieci

młodzieżyz upośledzeniem umystowyń w5iopniu głębokim (Dz. U. zdnia7 maja 2013

i

r.,

poz.529);

5)

Rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2aL7

r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.
z 25 sierpnia 2OL7 Poz.

6)

L59t|

, ąt.l;, i-|
Statutu Stowarzyszenia Rodziców i"Przyjaciół Dzieci Niewidomych

i

Słabowidzących

,,Tęcza",statutu Zespołu Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze
Sprzężonymi Niepełnosprawnościami oraz innych aktów wewnętrznych;

7|

Karty Nauczyciela (Ustawa

z

dnia 26,0t.I982

z

póŹn. zmianami)

- w

zakresie

obowiązującym placówki niepubliczne.

6.

ośrodekRewalidacyjno - Wychowawczy ma siedzibę w Warszawie przy ul. Kopińskiei 6/L0 z
miejscem wykonywania
przy ul. Kopińskiej

działalności:

6lt} oraz

!

przy ul. Leonarda 12 (filia).

7.

ośrodekRewalidacyjno - Wychowawczy posługuje się pieczątką: ,,Niepubliczny OŚrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej iSlabowidzącej ze
Sprzężonymi Niepełnosprawnościami" (nazwa skrócona

-

ORW).

,RozDzlAŁll
cEtE l ZADAN|A ośRoDKAREWAttDAcYJNo - WYcHoWAWczĘGo

'§2
L.

Główne cele OśrodkaRewalidacyjno-Wychowawczego:

W stosunku do wychowanków, w zależnościodich możliwościpsychofizycznych oraz
indywidualnych potrzeb rozwojowych, głównymi celami ORW są:

],ś

2

'..,.',

.l J 1łqĘ

1)

rozwój samodzielnościw funkcjonowaniu w codziennym życiu; rozwój autonomii,

2|

rozwój zainteresowania otoczeniem;

3}

rozwój społeczny w zakresie nawiązywania kontaktów i budowania relacji
ętoęreniem

l

z

najbliższym

grupą rówle$niezą;

4.} rozwój umlejętnoścl kontaktu i porozumiewanla slę z otoczcnlem;

osobowościi

5)
6)
7|
B)

rozwój

9}

wyrównywanie stans rozwojowych dzieci;

rł

;

i_

utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej ifizycznej;
rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań;
zapobieganie pogarszaniu się stanu zdrowia i pogłęblanlu się nlepełnosprawnoŚei

10) wspomaganie dzieciw rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie samodzielnoŚcii

umiejętności potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach

i

w dalszej edukacji;

11) kształtowanie kompetencji komunikacyjnych dzieci we współpracy z otoczeniem;
12) budowanie systemu wartości,w tym rł,Jycho,wywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały

się w tym, co jest dobre,

a co

złe; .
l

,;.,:l:

13) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej

;

14) rozwijanie umiejętnościspołecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z
innr7ml dzlećml i dorosłymi;

15) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie oraz troska o zdrowie dzieci oraz
ich

sprawnośćfizyczną;

:i

ill

16) wspomaganie rozwoju ruchowego dzióci;
17) budowanie wiedzy o otaczającym świecie;
18) kształtowanie u dzieci poczucia przynależnościspołecznejdo rodziny, grupy rówieŚniczej

i

wspólnoty narodowej.

2.

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

1)
2|

prowadzenie działań rewalidacyjnych, edukacyjnych iterapeutycznych;
wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania
wychowa nków oraz jej

3)

a

w

stosunku

do

kaŻdego

ktua lizotva nie;

opracowanie i modyfikowanie - w oparciu o'wielospecjalistyczną ocenę Poziomu
funkcjonowania - w zależnościod rodzaju orzeczenia: o potrzebie kształcenia
§pec1alnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

- indywidualnych

progra mów ed ukacyj no_ tera peutycznych lub indywidualnych programów zajęĆ,

określającychrodzaj działań rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy pedagogicznej

i

z

i

n

nych oddziaływa ń zgod nie z potrzeba

m i ed

ukacyjnymi i możliwościam i

psychofizycznymi wychowanka;

4)

w zależnościod zapotrzebowania udziału w
zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, z zakresu pomocy

Zapewnienie wszystkim wychowankom

psychologiczno-pedagogicznej

grupowych

i''

indywidualnych zgodnych odpowiednio: z

indywidualnymi programami'ŻajęĆ,,{lPZ),, indywidualnymi programami edukacyjnoterapeutycznymi (lpET), programami grupowymi, podstawą programową wychowania
przedszkolnego.

5)

zapewnienie wykwalifikowanej, §pecjalistycznej opieki podopiecznym w czasie ich pobytu
w Ośrodku;

6)

realizowanie zadań opiekuńczycn wóbec poJopiecznych;

7|

wprowadzanie różnych sposobów komunikowania się (m. in. komunikacja alternatywna)

dostosowanych
indywid

ua

l

do

indywidualnych możliwościwychowanka; opracowanie

nych systemów kom

u

nikacji

d

la wychowa nków.

8) umożliwienie podopiecznym dostępu do usług medyczno-rehabilitacyjnych
Niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej przy Zespole Ośrodków dla Dzieci i MłodzieŻY
Niewidomej

i sła bowidzącej

ze sprzężonymi Niepełnosprawnościami;

9) tworzenie optymalnych warunków zapewniających rozwój

wychowanków;
10)

']

*,
].i

,

'|,,-],

tworzenie warunków niezbĘdhych

psychofizYcznY

dó

zapewnienia wychowankom komfortu

psychicznego, poczucia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa emocjonalnego;
11)

współpracę z innymi placówkami

i

organizacjami działającymi w obszarze edukacji

specjalnej oraz instytucjami świadczącymi pomoc osobom
sprzężonymi iich
12) współpracę

z

rodzinom;

z

niepełnosprawnoŚciami

,i
,

pozostałymi placówkami edukacyjno-rehabilitacyjnymi

skład Zespołu ośrodków dla Dzieci

i

Młodzieży Niewidomej

i

wchodzącYmi w
Słabowidzącej ze

Sprzężonymi Niepełnosprawnościami;
13) kształtowanie tożsamościnarodowej, kulturowej i religijnej dziecka w oparciu o tradycje

rodzinne inarodowe;
14) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawoŚci,

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomoŚci i umiejętnoŚci, które
są ważne w edukacji szkolnej.
' '

3.

W stosunku do rodziny celem ORW jest:

' ,l

1)

wspieranie rodziny

w

procesie zaspokajania potrzeb rozwojowych, psychicrnych

i

społecznych dziecka;
2)

wzmacnianie kompetencji

i

jako opiekunów osoby

umiejętnościrodziców

z

niepełnosprawnościamisprzężonymi ;
3)

tworzenie warunków do podjęcia aktywności życiowej, zawodowej, przezwyciężania
ieolacjl społecznej;

4.

4)

p8prawa funkcJonowanla rodziny jako całoścli poszczegó|nyeh jej crlonków;

5)

aktywizacja i integracja rodziców podopiecznych Ośrodka.

Wyżejwymienione cele realizowane §ą poprzez następujące zadania:

1)

stałą, codzienną współpracę

i

konl9k1 z rodzinami w zakresie wspierania rozwoju

podopiecznych, przekazywanie informacji o kondycji psychofizycznej dziecka oraz o
realizacji programu zajęć ;

Zl

wlączanie rodziców do procesu edukacyjno-terapeutycznego;

3)

budowanie różnorodnych form współpracy z rodziną (w miarę potrzeb i możliwoŚci}:
prowadzenie warsztatów szkoleniowych, grup wsparcia

,

grup samopomocowych

i

innych form współpracy;

4)
5)

udzielanie wsparcia psychologicznego;

6)

współorganlzowanie okoticznościowych spotkań

pomoc socjalną i poradnictwo dla rodzin, w tym pomoc pracownika socjalnego;

o

charakterze integracyjnym (w

miarę możliwościorganizacyjnych Ośrodka);

7)

stałą współpracę

z

reprezentacją rodziców

-

Radą Rodziców

- w zakresie okreŚlonym

w jej Regulaminie.

5.

iil

,.t{,. "
W ORW organizuje się, na zasadaci$o owiążUią-cych w przepisach, zajęcia z zakresu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

RozDzIAŁ !ll
ORGANY OŚRODKA REWALIDACYJNO

_

WYCHOWAWCZEGO

§g
1.

Organami Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego są:

1)

Wicedyrektor ds. edukacji;

2|

Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego;

5

,,'

,]

t,

,

1l'] łj;]:i

3)

Kierownik/Gtówny Terapeuta Ośrodkadla Dzieci Niewidomych

i

Słabowidzących ze

Sprzężoną Niepełnosprawnością,ul. Kopińska 6/10;

4)

Kierownik/Główny Terapeuta Ośrodka dlg#'?9;i"r, Niewidomej

i

Słabowidzącej ze

Sprzężoną Niepełnosprawnością,ul. Leonarda 12, jeśli(filia ORW);

5)

Rada Pedagogiczna/lespói

6}
7}

Rąda Rodelców.

Terapeutyczny;

komlsJa kwaliflkaeyjna powołano uehwałą or§anu aałożyelelskie8o.

''.
2.

Kompetencje Wicedyrektora da. Edukacji:

1)

Wicedyrektor ds. edukacji sdpowiada ła kierunkowe (strategiczne) okreŚlenie działań na
rzeez podopiecanyeh i lch rodziców w zakresie steroko rozumianej edukacJl - planuJe,

organlzuje, nadzoruje i koordynuje dzlałania związane r edukacją podopleeznych placÓwek
prowadzonych przez Stowarzyszenie w ramach Zespołu Qśrodków dla Dziecl i MłOdzieŻY
Niewidomej

2|

i

SłabowidząceJ ze Sprzężoną Niepełnosprawnością.

Wicedyrektor ds. edukacji swoje zadania realizuje poprzez Dyrektora OŚrodka RewalidacyjnoWychowawczego oraz Kierowników Ośrodków, którzy odpowiadają za bieżącą działalnoŚĆ

3)

placówek.

Jk.. , u,,o,,,.
naleŹątakże sprawy nadzoru pedagogicznego, awansu
Edukaiji
Do zadań Wicedyrektora ds.

podlegających im

zawodowego

i

szkoleń pracowników.

4|

Kieruje pracą Rady Pedagogicznej.

3.

Kompetencje Dyrektora OśrodkaRewąlidacyjno-Wychowawcuego:

1)

podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Ośrodków dla Dzieci i MłodzieŻy Niewidomej
Sła bowidzącej

2)

i

ze Sprzężonymi Niepełnospt,awnościami;

powoływany jest przez Dyrektora Zespolu Ośrodków po konsultacjl z organem załoŻyCielskim;
Zarząd Stowarzyszenia mgże u§talić lnny tryb (konkursowy) wyboru Dyrektora ORW;

3)

Dyrektor oRW może pełnić Jednocześnie funkeję wicedyrektora ds. edukacjl w ZesPole
Ośrodków;

4|

Dyrektor oRW : zatwierdza opracowaną przez kierowników oŚrodków/głównych terapeutów;
o rga n

5)
6)
7|

izację

p ra

cy ed

u ka

cyj

no-te

ra pe

utycznej

O R^W;

Kieruje pracą Rady pedagogicznej/Ęnołu]ęrapeutycznego ORW, organizuje jej posiedzenia;
Sprawuje nadzór pedagogiczny nad tealizaicjQ,pńogramów zajęć;

odpowiada za prawidłowy przebieg awansów zawodowych nauczycieli zatrudnionYch w
oRW,

,6

8)

Współpracuje z dyrektorami/kierownikami

pozostałych placówek wchodzących w skład

Zespołu ośrodków oraz z Niepublicznym ?espotem Opieki Zdrowotnej ,,Tęcza" w zakresie

koordynacji zadań pedagogiczno

9)

-

rehabilitacyjnych,

sporządza sprawozdania z pracy merytorycznej zgodnie z potrzebami,

X0) Współpracuje z Radą Rodzieów w zakresie należącym do kompetencJi Rady,

*
11) 0dpowlada ra reallraeJę ząleeeń wynikająeych z 9rzeczenia o potreeble rajęĆ ręw8lldacyJn9
wychowawczych,

4.

Kom petencje Kierownika Ośrod ka/Głównego Tera peuty:

1)

odpowiada za organizację zajęć

2)

planuje, koordynuje

i

ORW;

' i,,

1.

czuwa nad re'itlizacJĘlWsaelricrr działań terapeutycznych w stosunku do

dziecka,
3)

koordynuje działania pionu rehabilitacyjnego iedukacyjno-terapeutycznego,

4)

współpracuje z rodzicami podopiecznych ORW.

5.

Rada pedag ogiczna/Zespół Terapeutyczny jest kolegiatnym organem w zakresie realizacji
zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

6.

W skład Rady pedagogicznej/Zespołu TerapeuĘcznego wchodzą Dyrekcja

merytoryczni Niepubllcznego Przedszkola Specjalne6o
RewalidacyJno

1)

- Wychowawczego,

i

i

pracownicY

Niepublicznego OŚrodka

a więc:

Wicedyrektor ds. edukacji/Dyrektor Niepublicznego OśrodkaRewalidacyjno_
Wychowawczego jako przewodniczący Rady Pedagogicznej/Zespołu Terapeutycznego ORW,

2)

Dyrektor przedszkola/Kierownik/Główny ferapduta Niepublicznego OŚrodka Rewalidacyjno-

wychowawczego przy ul. kopińskie i,6ho jakq zastępca przewodniczącego

3)

Kierownik/Główny Terapeuta OśrodkaiO laftvlł&iflieży Niewidomej

i Sła bowidzącej ze

Sprzężoną Niepetnosprawnością, ul. Leonarda t2, jako członek Rady/Zespołu;

4) Pracownicy merytoryczni:
a) Nauczyciele - jako członkowie Rady/Zespołu,
b) pracownicy pełniący funkcję pomocy nauczyciela - jako członkowie Rady/ZesPołu,
c) Specialiści- terapeuci- jako czlonkowie Rady/Zespołu.

7.

Kompetencje Rady Pedagogicznej/Zespolu Terapeutycznego:

1)
2|
3)

zatwierdzanie planów pracy placówki;
podejmowanie uchwąl w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogieznyeh w Placówce;
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowe8o nauczycieli;

):

4)

u5talanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogiczneBo, w tym sprawowanego
nad placówką przez organ sprawujący nadzór.,Ęedagosiczny w celu doskonalenia pracy

. ""

placówki;
5)

i;i,,.

współpraca między poszczególnymiorganami

Rady pedagogicznej/Zespołu Terapeutycznego

w zakresle planowania iorganizowania praey dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej
oplekuńezej,jej

6)
7|

a na

i

llzowa nle, ocenia nie l wnigskowa nlę;

wprowadzanle innowaejl i amlan do pro6ramów terapeutycznych;
,.,.ł':'lii, ł 't,
przygotowanie projęktu statutu plaCówki oraz'jego ewentualnych zmlan i prredstawienie
do uchwatenia;

8)

planowanię

8.

Rada pedagoglczna/lespółTerapeutyczny ustala regulamin §wojejdłiałalnoŚci.

9. Rada

i

organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychawankÓw.

Rodziców

uczęszczających

jest

organem przedstawicielskim rodziców dzieci

do Przedszkola

i

młodzieŻy

Niepublic7nego §pecjalnego oraz do Niepublicznego Ośrodka

Rewalidacyjno - Wychowawczego (w obydwu lq[alizacjach).

10. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o ucńwalon
przezZarządStowarzyszenia, oraz
11. Kompetencje Rady Rodziców

1)

w

przez siebie Regulamin, zatwierdzony

oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

:

wspiera dyrekcję i Radę Pedagogiczną/Zęspół Terapeutyczny w realizacji celów

statutowychj
2)

y

,.

1

gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródel przeznaczane na
działa lnośćstatutową;

3)

występuje do Dyrektora Zespołu Ośrodków, organu prowadzącego iorganu
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskaml

l

opiniami we wszystklch sprawaeh

dotyczących ORW.
12. Komisja Kwalifikacyjna jest organem kolegialnym podejmującym ważne decyzje dotyczące
pobytu wychowanków w PRW lub przeQszkolu (przyjęcia, skreśleniaz listy, przeniesienia do
innej placówki, przerwy w zajęciach z powoPów..zdrowotnych).

13. Skład Komisji Kwalifikacyjnej:
1) Dyrektor Zespołu Ośrodków,
2) Wicedyrektor ds. Edukacji,
3)

Dyrektor Przedszkola,

4)Dyrektor

ORW,

,

r

i

L.b

§!Klerewnlęy $śrędków (prEy ul. Keplńskle.| l ul. Lęonarda)
6}Na wnlosek Dyrektora Eespołu Ośrodksw lub Dyrektora ORW w KomlsJimogą

uęlestniczyć: pracownlk socjalny, lekąrze lub lnnl specjaliśei, których opinia.|est potrzebna do
pgdjęcia decyrJl.

Ie.

Komls1a Kwalifikaeyjna funkeJonuje w oparclu o Re6ulamln, ratwlerdzony Bruee Earaąd

§towartyszenla,
15. Koęrdyn§toreną współdniąłąnlaposzeeególnych onganów Jett Pyrekter Eeapełu

ośrodków, który zapewnia każdemu z organów możliwoŚĆ swobodnego dzlalanla

i

podeJmowania decyzji w ramach swoich kompetencji l umożllwia bleżącą wymianę
informacJi.
16. Spory między organami ośrodkarozstrzyga 3-osobowa komisja, powołana przez

Dyrektora Zespołu ośrodków, składająca iiEz osób nie będących stronamiw sporze.
17. W razie braku porozumienia stron sporu, stanowisko zajmuje organ prowadzący, organ

sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką lub oba te organy.

RozDzIAŁ lV

oRcANuAÓfl'lnłcfw

ośnooru

:

§ą

1.

ośrodek jest'placówką feryjną. W okresie feriilwakacji Dyrektor Zespołu OŚrodków moŻe
zEr6anlzować zajęela o chara kterze opiekuńczo-wychowawczym. O innych, dodatkowYch
dnlaeh wolnych deeyduJe organ prowadząey.

Z.

ORW posiada dwie lokalizacje:
- ul. Kopińska

6lt0

- ul. Leonarda 12.

3.

ośrodekczynny jest codziennie od Óoni"ari.iku"do
7.oo

4.

-

piątku w godz. 7.gO -16.30 (ul. Kopińska),

16.30 (ul. Leonarda) z wyjątkień dni wolnych ustalonych przez organ prowadzący.

Dyrektor oRW może przenieśćpodopiecznego do innej placówkiwchodzącej w skład Zespołu
Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej

i

Słabowidzącej ze Sprzężonymi

Niepełnosprawnościami, biorąc pod uwagę lntere§ podopiecznego p9 uzyskaniu akcePtacji

rodziców.
5.

6.

J

''i''

tj

Zajęcia rewalidacyjno

- wychowawĆze i edukacyjno-terapeutyczne w ORW prowadzone

formie indywidualnej

i

są

zespołowej.

podstawową jednostką organizacyjną jest grupa wychowawcza. W grupie zatrudnionY jest
nauezyciel l pomoc naucryeiela.

ft

w

7.

Grupa liczy od 2 do 4,
specjalnego

-

a

w przypadku dzieci

P'}'')

do 8 wychowanków

orzeczeniami o potrzebie kształcenia

3

;1

li,l

:

l

lndywidualny program za!ęć (IPZ) opracowany jóst na podstawie zaleceń zawartych w
orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawezych przez zespól terapeutyczny,
którego pracami kieruJe nauceyciel.
9.

program Edukacyjno - Terapeutyczny (lPET) opracowywany jest na podstawie zaleceń
zawartych w orzeczeniu o potrzebie ksztąłcenia epecjalnego przez Zespół TerapeutYcznY,
którego pracami kieruje nauczyciel.

w grupach odbywają się w wymiarze 20

10. Zajęcia rewalidacyjne/edukacyjne/terapeutyczne
godz, tygodniowo, zaśeajęeia indywidualne

-

10 godz. ty6odniowo. Wymiar dzienny eajęĆ

ustala się z uwzględnleniem indywidualnych potrzeb i możliwoŚci psychofizycznych dziecka,

ale nie więcej niż 6 godz. dla zajęć grupowych dziennie

i4

godz.

w przypadku

zajęĆ

indywidualnych.
11. Przebieg zajęĆ jest dokumentowany. Dokumenta cja zajęĆ obejmuje:

1)

Dziennik zajęć rewalidacyjno

każdegozespołu/grupy

2|

-

wychowawczych lub dziennik zajęĆ przedszkolnych dla

,i!

-',':.

,

- wychowawczych dla kaŻdego uczestnika
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Dzienniki indywidualnych zajęć newalidacyjno

zajęć posiadającego orzeczenie

o

indywidualnych,

3) Dziehniki zajęć specjalistycznych
4) Dodatkowo nauczyciel grupy gro&i5tŹi W tetzce indywidualnej wychowanka:
a) lndywidualny proBram zajęć (lPZ) - dla wychowanków posiadających orzeczenie

o

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych /indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny (lpET)

-

dla wychowanków posiadających ęrzeczenie o potrzebie

kształce nia specja l nego

b)

lndywidualne programy specjalistyczne

c) tygodniowy grafik zajęć
d) lndywidualną kartę obserwacji wychowanka.
e) kartę kontaktów z rodzicami" '.
',_

f) .kartę

,,,

kontaktów zespołu terapeutycznego.

12. W ramach zajęć edukacyjnych, w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnYm (3
posiadających orzeczenie

o potrzebie

-

9 lat),

kształcenia specjalnego realizowana jest Podstawa

programowawychowaniaprzedszko'!,"?i,

10

s

13.

W

ramach indywidualnej terapii

i

rehabilitacji wychowankowie mają możliwoŚĆ

uczestniczenia w następująeych zajęciach:

1)
2)

Rewalidaeyjno-wychowawezyeh
Terapeutycznych, dostosowanych do potrzeb wyehowanków:
a) terapia psychologiczna
b) terapia widzenia

iorientacja przestrzenna

c) terapia logopedyczna

d) rehabilitacja ruchowa

e) muzykoterapia/terapia Sl/dogoterapia/hipoterapia - w zależnościod wskazań w
orzeczeniu, możliwościdziecka i placówki.
3) Rela ksacyjno-rekreacyjnych.

14. ORW zapewnia wychowankom:

t)

możliwośclp§ychofizycznych

2)

:'

-J

rozpoznawanie (diagnozę) indywidualnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych,
i

zainteresowań wychowanków;

udzlał w zajęciach;

a)

umożliwiających nabywanie umiejętnośeiżyciowych i kompeterrcjispołecznych (w
tym komunikacyjnych) wpływających na Jak naJbardzieJ harmonijne funkejonowanie
w środowisku rodzinnym i otoczenlu §połecznym, w tym w zajęelach

,-

rewalidacyjnych;

:

- profila ktyczno-wychowawczych;
- innych o charakterze terapeutycznym;

b)

rekreacyjnych, o qhąrakterz9 (ulluląlnyrn, z uwzględnieniem możliwości
psychofi zycznych wychowanków;

c)

rozwijających zainteresowania,

d)

realizację odpowiednio podstawy programowejwychowania

przeilszkolnego oraz

podstawy programowej kształcenia ogólnego.

14. ośrodekrewalidacyJno-wychowawczy oiganizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną

i

udziela jej zgodnle z aktualnymi przeplsaml.

15. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogiczne.| w ośrodku:
1) ośrodek organlzuJe i udziela wychowankom, leh rodzicom oraz nauczyeielom pomocy

psychologlczno

-

pedagoglczneJ na zasadach określonyeh w rozporządzeniu w sprawle zasad

udziela nia i organlzacjl pomocy psychologlczno-pedagogiczneJ.

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor ośrodka.

,
; ll

tr1
]

];

,,,

łl ,,i Ę{,t,

3} pomoe psyehologiczno
i

-

pedagogiczna udzielatra wychowankom pole6a nB rozpoEnawaniu

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych dzieeka oraz

rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwościpsychofizycznych4) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele ispecjaliŚci, uwzględniając

pgtrzeby zdiagnozowane w ośrodkuoraz wynikające z orzeczeń i o;linii wydarrych przez

-

poradnle psyehologlezno

pedagogicrtte.

5) pomoe payehologiczno-pedagogiezna jest organizowana i udrielana we wstrrółpraey

a)

b)
e)
d)
e)

z:

rodzicami;
rrauex,/cielarmi;

specjaIistarni prłedszkolnyfil;

poradnią psyeholo6iclno - peda5ogiczną lub inną poradnią speejalistycrną;
podmiotami działającymi na rzeez dzieci.

6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

a) c]iagnozowaniu środowiskawychowawczego wychowanków uczęszczających do
ośrodka;

b) rozpoznawaniu izaspokajanju indywiduaJnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych
wychowanków oraz rozpoznawa,niu inPvwidualnych możliwościpsychofizycznych
zaburzeń komunikacji językowej,

dziecka, wynikającycĘ głównie

przewlekłej cho

c)

ro

by,

wspieraniu wychowanków

d} ołganlzowaniu

e)

za n ied ba

ń środowiskowych;
z

wybitnymi

uzdolnieniamii

,

różnyeh form pomocy p§yęhologlezno-pedagogieznej;

prowadzenlu edukaeJl Brozdrowotnej i promocJizdrowia wśród wychowanków,

nauczyciell l rodzlców;

f)

wspieraniu'nauczycieli i rodziców w działaniaeh wyrównujących szanse edukacyjne

wychowanków;

g)

udzie!aniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu zadań edukacyjno-

tera peutycznych do indywid ua lnych potrzeb psychofizycznych i edukaeyjnych

wychowanka

7) Pomoc psychologiczno

a)

_

pedagogiczna jest organizowana w ośrodkuw formie:

zajęć specjalistycznych: korlkcvj1o-kompensacyjrlych, logopedycznych, terapii
widzenia/orientacji przestrzennej, psychblogicznych, rehabilitacyjnych oraz innych
zajęć o charakterze terapeutycznyń;,

b)

,z

ł

_

,

{,. ,;;ł,,Ł,

porad, konsultacji i warsztatóW d|a rodzi'ców i nauczycieli.

8) Objęcie wychowanka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi,

psychoedukacyjnyml wymaga zgody rodziców.

I2

specjalistycznymi, zajęciami

j

vl l 1i } ,-.ft]rli

9) pomocy psychologiczno - pedagogicznaj w 0RW, udzielają dzieciom naueeyciele oraz

specjaliścl wykonujący w ORW zadanla z łakresu pomocy psychologlczno-

pedagogicznej, w szczeBólności psycholog, logopeda, rehabilitanci zwanych dalej
specjallstami,
10} Pgmoe psyehologlerng-pgdagCIgleena Jest ud;ielana w trakelą bleżąeeJ pracy e

wychowenklem orąz w formie raJęć specJallstycenyeh ery pqrad l konsultaejl udzlelanych
rodzicom (prawnym oplekunom).
1,6. Do realizacji

celów statutowych ośrodek posiadal

1)

sale zaJęć dla poszezególnych §rup,

2|
3)
4)
5)
6)
7|
8)
9)

salę gimnastyezną,

,

widzenia, ,i':.
gabinet psychologiczny, i

gabinet terapii

gabinety logopedyczne,
salę Sl,

gabinet do zajęć indywidualnych/gabinet wyciszeń,
sanltariaty dla dzieci i

personelu,

pomieszczenia administracyjno

-

i ,

!,ł

ts

gospodarczę,

10} pomieszezenia kuehenne,

11) plac zabaw.

RoZDzlAŁV
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA l POBYTU PODOPIECZNEGO W OŚRODKU
§6,
1,

Ośrodekzobowiązany jest zapewnić wychoWankom pełne bezpieczeństwo.

ż.

Szczegółowe zasady bezpieczne§ó,pobVtu,:hpdopiecznego

w Ośrodkuoraz zasady

przyprowadza nia i od biera nia wychowa nków określają:

1)

Regulamin Zespołu ośrodków dla Dzieci i Młodzieźy Niewidomej iSłabowidzącej ze

5przężoną N iepełnosprawnością;

2|

procedura przekazywania podopiecznych do domu po zakończeniu dziennego pobytu
w Ośrodku;

3)

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Ośrodków nr 4/2Ot3, które jest załącznikiem do

Statutu Zespolu Ośrodków.

13
ii

{/ż,

JNO

PRACOWNtCY OŚRODKA

- WYCHOWAWCZEGO

§z
W CIRW zatrudnieni §ą pracownicy merytoryezni, pracownicy obsługi i praeowniey

1.

adrninistracJi.
Or.ganiracjq pracy i poreądek w procesie prrey srał ewiązane z tyrn prawa i obowiązki

&.

praeowników ustala Regulamin Pracy r dnia 29.09.2009 z późniejszymi zmianarni; zasady
wynagradzania za pracę oraz kwaliflkaeje pracownlków określaBegulamin Wynagradzania
pracowników Stowarzyszenia Tęcza z dnia 17.11.2009 z późniejszymi zmianami. Szczegółowy
zakres zadań

i

obowiązków poszczególnych pracowników zawierają ich zakresy obowiązków.

Zadania o charakterze edukacyjnym, rewalidacyjnym oraz pomocy pedagogicznopedagogicznej

1)
2)
3)

w ORW

realizują pracownicy merytoryczni:

nauczyciele,
pomoce nauczyciela,
terapeuci widzenia i orientacji ppestrzenn_qj,,

4) psycholodzyr

5)
6)
7\
8)

, l , łllł1f

logopedzi,
fizjoterapeuci,
muzykoterapeuci,
inni specjaliści- w zależnościod potrłeb wyc.,lowanków i możliwościorganizacyjnych

ośrodka.
3.

Nauczyciele prowądzą pracę dydaktyczno - wychowawezą, terapeutyczną

i

opiekuńczą

zgodnie z opracowanymi planaml pracy 6rupowej i i lndywldualnymi programami łaJęć (lPZ)
lndywidualnymi programaml edukacyJno-terapeutycznyml {lPET), pdpęwiadają za jakoŚĆ

i

wynlki tej praey. §ranuJą godnośćpodopieeEnego i respektują Jego prawa.
Do zadań nauczycieli należy:

1)

wspieranie rozwoju psychofizycznego wychowanka, jego zdolności i zainteresowań,

2|

działania rewalidacyjne maJące na celu korektę i usprawnianie zaburzonych funkcji
wychowanka,

3)

/b ,

,|. rłi-:|,:

w przypadku wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

-

realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub kształcenia ogólnego,

I4
'''

,,'i'

l

.l:]ł;]1i,

4|

prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie izabezpieczenie
potrzeb podopięcznych oraz dokumentowanie tych obserwaeji- prowadzenie kart
obserwacji uzyskanye h efektów w praey z podopiecznymi,

5)

stosowanie twórczych l nowoezesnych metod nauezania, wyehowania

6}

informowanie rodzicówlopiekunów l,rawnyqh o wynikach prowadzonych diagnoz

i

terapii,

umiejętnościwychowanków, współpraca z rodzieamilopiekunami prawnymiw zakresie
działań rewalidacyjnyeh,

7l
5,

współpraeąl z potostałymi ezłonkami respołów terapeutyeznyeh.

Działania o charakterze pomOey psyeholo6icu no-pedagogic;nej mająee na celu ułatwienie
przezwyeięża nia defieytów i indywidualnych tr"udnCIśei w f unkejonowarriu i rozwoju,

6.

Ponlgee naueryciela:

1)

Pomoc nauczyciela wspiera nauczyciela 8rupy w całokształciepracy dydaktycznowychowawczo-tera peutycznej i opiekuńczej.

2)

Do zadań pomocy należy współudział w podejmowanych w edukacji i terapii dziecka

zadaniach, a także troska o komfort fizyczny i psychiczny wychowanka związany z

zaspokojeniem jego podstawowych potrzeb (karmienie, czynności toa letowe).

3)

Zakres udziału i samodzielnościw realizowanych zajęciach zależy od indywidualnych

kwalifikacji osoby pełniącej funkcję pomoey.

7.

Specjaliści - psycholog, terapeuta widzenia, logopeda, muzykoterapeuta, fizjoterapeuta;

1)

Wspierają rozwój dziecka pomągając mu przezwyciężać defieyty

i

radzić sobie

z

trudnościami w poszezególnych sferach funkcjonowania.

2)

Do zadań specjalistów należy:

a} diagnorowanie potenejału rozwojowego wychowanka w

po§uezególnyeh

sferaeh,

roewijanie i pielęgnowanie moenyeh stron

b)

prowadzenie działań rewalidacyjnych nakierowanych na zaburzone bądźwymagające
wsparcia funkcje,

c)

17.

wspieranie iwspomaganie funkcji prawidłowo rozwijających się.

Pracownicy merytoryczni tworzą zespoły terapeutyczne

i

realizują opracowane przez siebie

plany i programy pracy indywidualnej.i grupowej oraz prowadzą dokumentację tych działań.
Pracę zespołów koordynuje nauczyciel.

18.

i

'

':"

Pracownicy merytoryczni placówki wspólpracują z rodzicami, informują ich o przebiegu terapii,
zachowaniu i samopoczuciu dziecka, udzielają praktycznych wskazówek ułatwiających opiekę
pracę z dzieckiem w donru.

19.

Do obowiązków wszystkich pracowników ORW należy :
15

i

1)

dbałośćo bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu w placówce;

2l troska

o

opiekuńcze l pielęgnacyjno
3)

w

komfort codziennego pobytu wychowanków
-

ośrodku-

w tym

czynnoŚei

toaletowe;

tworzenie optyma lnych wprunków wszechstronnego rozwoju podoplecznyeh;

4l po§zanowanie wychowanków bez względu na pochodzenie, narodowość, wyznanle, cechy

zewnętrzneiosobowoŚciowe; €j , ,,.:; tił.łi
5)

przestrzeganie regulaminów wewnętiznych i dVŚcypliny pracy;

6)

uzupełnianie kwa lifikacji i stałe doskona lenie wa rsztatu zawodowego.

RoDzlAŁ V|l
l§
WYCH OWAN KOW! E OŚRODKA REWAL| DACYJ NO

_

WYCHOWAWCZEG O

§8

OśrodekRewalidacyjno-Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niewidomej

1.

słabowidzącej ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, od początku

kalendarzowyfil,

w którym

dziecko kończy

3

i

roku szkolnego w

roku

w

roku

lata do końca roku szkolnego

kalendarzowyffi, w którym kończy 25 lat.
Rekrutacja do ORW:

2.

placówkijest:

i

1)

Podstawą przyjęcia do

a)

wniosek rodzica/opiekuna o przvięJiŁ łanOyjaia:Oo Ośrodka,

b)

orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

i

, t,

"łl,}.,

wychowawczych, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
nlepełnosprawności sprzężone, z których jedna jest niepełnosprawnoścląintelektualna
Karta Kwaliflkaeyjna z adnotacJą lekarzy{neurolog, okulista, lekarz rehabilitacji, pediatra) o
braku przeciwwskazań medycznych do u{zęszczania do ORW (wydawana przez NZOZ

,,Tęcza"|oraz specjalistów - logopedy i psychologa.
2)

Po spelnieniu przez kandydata warunków formaInych, Komisja Kwalifikacyjna podejmuje
decyzję w sprawie jego przyjęcia do placówki lub o wpisaniu na listę oczekujących,

3)

Po uzyskaniu opinii Komisji Kwalifikacyjnej, Dyrektor ORW powiadamia rodzicódopiekunów
o przyjęĆiu lub niepruyjęciu do placówki lub o skreśleniu podopiecznego z listy, w terminie 14

dniod daty podjęcia decyzji, z prawem odwolania się do Łarządu Stowarzyszenia w terminie
14 dni od otrzymania zawiadomienia.
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W ciągu miesiąca od deeyzji Komisji Kwalifikacyjnej rodzic podpisuje umowę z Dyrektorem
Eespołu Ośrodków dla Dzieel

l

Młodzleży NlewldomeJ

i

§łabewldząeej

le

§prtężoną

Niepełnosprawnośeią.

§)

Umowa odnawlana ,|est w każdym, kolęjnym rgku srkolnym. Ea rok slkolny streny uana.lą
okres pEmiędły 1 wrreśniajedne6o rokuialet siórpnia roku następnego,
§s

].,

Pobyt w §drodku RewalldaeyJrro-Wyehew&werym

U

wygaśnięciaobowiąeku szkolnego,

2)

skreślenia z listy podopieełnyeh plaeówki na wniosek reidriealoBiekuna - w teJ sytuaeji

u*taje e pewodul

rodłiclopiekun ma obowiązek wskarać miejsce kontynuaeji obowiązku szkolnego/ roeznego

obowiązku przedszkolnego. Skreślenia z

listy

podopieeznych dokonuje Komisja

Kwalifikacyjna,

3)

skreśleniapodopiecznego na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej, na skutek nieprzestrzegania
Przez rodziców/opiekunów

statutu ORW i Statutu Zespołu Ośrodków lub złego stanu zdrowia

podopiecznego uniemożliwiającego realizację zajęć w ramach obowiązku szkolnego,

4|
5)

zgonupodopiecznego,

zmian

w

organizacji pracy

wychowanka opieką

i

w

ośrodku, które utrudniają lub uniemożliwiają objęcie

zajęciami

w

ramach obowiązującego prawa oświatowego (np.

likwidacja §rupy),

2.

Zasady skreślaniaokreślaregulamin Komisji Kwalifikacyjne.|,
§10

1.

Wychowankowie OśrodkaRewalidacyjno Wyehowawczego mają prawo do:

1)

właśeiwiezorganizowane6o proee§u edukaeyJno-terapeutyeznego,

2|
3)

zachowania intymrrośei,

szacunku bez względu na pochodzenie, narodowość, wyznanie, cechy zewnętrzne

i

osobowościowe,

4)
5)
6)

korzystania ze swobody światopoglądowej,
odmowy uczestniczenia w zajęciacr,*1e wzęie$3,1a złe samopoczucie,
wyboru zajęći aktywnościw miarę własnych p,o*lrzeb i możliwości.

2. Wychowankowie powinni uczestniczyć w procesie edukacji, rewalidacji, terapii i rehabilitacji w
miarę swoich mozliwości.

4. W szczególnych wypadkach (wskazania z orteczenia o potrzebie zajęĆ rewalidacyjno-

wychowawczych lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, lub wskazania lekarskie) zajęcia

l7

z

wyehowankiettl mogą odbywać się w trybie łajęć elomowyeh, Feeyrję o w;lrowadeeniu trybu rajęe

domowyeh podejmuJe Dyrektor

ORW.

,.

]
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1, Rodzieelopiekułlowie wyehowanków ucaę§zezaJąeyeh rjo §środka zobnwiąrani są elo:

1)

podpisania uftlowy
rehabilitacyjno

2}

z

Dyrektorem Zespołu Ośrodków o świadezenie usług edukaeyjno-

- opiekuńczye h na dany rok szkolny;

przestrze§ania obowiązująeych w Zespole 0środków statutÓw i regulaminów:

a)

i

Statutu Zespołu Ośrodków dla Deiesi
oJ

,

": .;'

Mlodzieży Niewidomej i Słabowidzacej ze

,,''

Sprzężonymi Niepełnosprawnościąmi;u1,
b)

Regulamin Zespołu Ośrodków dla Dzieci i MłodzieżyNiewidomej i Słabowidzacej ze
Sprzężonymi Niepełnosprawnościami;

c)

niniejszegoStatutu.

2.W razie otrzymania informacjiwskazującej na prawdopodobieństwo zaniedbywania
obowiązków w stosunku do dziecka oraz nielrrx.estrzegł]nia jego praw ze §trony rodrieówl
opiekunów dyrektor Ośrodkapowiada mia odpowiednie władze.

§lB
1. Rodzice/opiekunowie maJą prawo do:

1) stałego, życzliwego kontaktu z dyrekcją,

nauczycieIami, speejalistami

i

persotrelem

medyeznym;

2|

rzetelnej informacji na temat rozwoju podopiecznego, jego stanu zdrowia, zachowania

i

samopoczucia podczas pobytu w placówce;

3) indywidualnych spotkań z

nauczycielami, specjalistami

w

terminach wzajemnie

uzgodnionych;

4|
5)

zgłaszania uwag do dyrekcji Ośrodka;

współdziałania z organamiOśrodka w ramach Rady Rodziców.

2. Zgodnie z umową podpisaną przez Rodziców i Dyrektora Zespołu Ośrodków, do dnia 15. kaŻdego
miesiąea rodzic zobowiązany jest do

1)

uregulowaqia;

$

18

miesięcznej apłaty stałej w wysokościokreślonej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,

/a

2|

opłaty za wyżywienie, którego stawkę zatwierdza uchwałą Zarząd Stowarzyszenia,

3)

opłaty za pampersy (o ile dziecko korzysta z za§obów Ośrodka).

RszDz!AŁ lx
Ft

NANSOWAN l E OŚRODKA REWAL! DACYJ NO-WYCH OWAWCZEGO
§13

1,

Srodki preezRaczone na działalnośćORW pochodeą

z:

1)

subwencji oświatowej na prowadzenie Ojrodka;

2)
3)

innych dotacji oraz projektów rządowyelt, samorządowych;

wpłat rodziców

miesięczna opłata stała, której wysokoŚĆ jest ustalana przez organ

-

prowadzący;

4\
2..

sponsorów oraz innych źrodeł.

Szczegółowe warunki płatnościrodziców/opiekunów za pobyt

Zespołu ośrodków dla Dzieci

i

M|odzieźy Niewidomej

i

w placówce okreŚla Statut

Słabowidzącej ze Sprzężonymi

Niepełnosprawnośclami.
;

,),

Statut pozytywnie zaopiniowany przez RqĘę Pędp

Te ra

pe

utyczny

N ie

publicz ne go

ośrodkadla'Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzqcej ze Sprzężonymi NiepełnosprawnoŚciami w
Warszawie i Niepubticznego Przedszkola Specjalnego przy Zespole Ośrodków dla Dzieci i MłodzieŻy
Niewidomej i Słabowldzqeej ze Sprzężanymi Niepełnosprawnościami w Warszaulie ul. Kopińska 6/10

dnig

27.10,2015r, uchwałq nr7/2075Rady PedagoglcznejlZespału Terapeutycznega, zatwierdzony

uchwałq Zarzqdu Stowarzyszenia

n

Tęcla" dnia 29,,1"0,201§ r, nr 8Sl52l2015.

statut znowelizowany lJchwałq nr 20/2077 Zarzqdu 9towarzyszenia z dnia 28.77.2077, Uchwołq
Zarzqdu Stowarzyszenia nr 79/29/2019 z dnia 2a.U.2Q19 oraz lJchwałq Zarzqdu Stowarzyszenia nr
89/7/2020 z

dn

i

a76.04.2020.

Wersja ujednolicona
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