Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy

..........................................................……………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Koszalin, dn.,………………..

………………………………………………………..
………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
………………………………………………………..
(tel. kontaktowy)

PODANIE

Zwraca się z prośbą o przyjęcie mojego/jej syna/córki …………………………………......……….
urodzonego / nej ………………………… w ………………………………….. do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno – Wychowawczego działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.
Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych wychowanków OREW należy:
1. Przestrzeganie zasad współpracy
2. Systematyczne przyprowadzanie dziecka do OREW na zajęcia
3. Przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30, natomiast odbieranie po godzinie 14.00
( nie dotyczy dzieci dowożonych przez transport ośrodka lub Gminy)
4. W przypadku dzieci korzystających z transportu OREW: oczekiwanie na transport
w wyznaczonym czasie i miejscu; informowanie nauczyciela/opiekuna o nieobecności
dziecka; w przypadku dzieci przewożonych na wózku obowiązkowe zamontowanie pasów
oraz przypinanie nimi dziecka do wózka
5. Informowanie o zaleceniach lekarzy specjalistów
6. Informowanie o zmianie leków, wystąpieniu ataków padaczki oraz stanie zdrowia dziecka
7. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie
o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
8. Usprawiedliwianie w formie pisemnej każdej nieobecności
9. Nie przyprowadzanie chorego dziecka do placówki; chore dzieci nie będą przyjmowane do
placówki, rodzic jest zobowiązany we własnym zakresie natychmiast odebrać chore dziecko
z placówki
10. Na prośbę nauczyciela rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia od lekarza
rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do OREW
11. Współdziałanie w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych oraz Indywidualnych Programów Rehabilitacyjno – Rewalidacyjno –
Wychowawczo – Opiekuńczych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy
12. Nie przeszkadzanie w trakcie prowadzonych zajęć, dłuższa rozmowa z nauczycielem lub
specjalistą powinna być wcześniej ustalona
13. Dziecko do placówki ubierane jest w strój dowolny, przy czym: ubiór musi być wygodny,
schludny, czysty i estetyczny
14. Dziecko do placówki przychodzi z czystymi i krótko obciętymi paznokciami (w przypadku gdy
zachodzi trudność w obcinaniu paznokci ,wynikająca z zaburzeń sensorycznych wychowanka,
w uzgodnieniu z nauczycielem możliwe jest obcinanie ich w obecności rodzica na terenie
naszej placówki)
15. W przypadku imprez lub uroczystości dziecko ubierane jest odświętnie bądź na prośbę
nauczyciela w inny strój adekwatny do rodzaju imprezy
16. Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia ubrania na zmianę, butów na zmianę, pieluch
i podpasek (jeśli zachodzi taka konieczność), pasty, szczoteczki i kubeczka do mycia zębów,
ręcznika oraz stroju kąpielowego, jeśli dziecko korzysta z hydromasażu
17. Obowiązkowego uczestnictwa w zebraniach rodziców
18. Stosowanie diety bezcukrowej!!!, bezglutenowej i bezmlecznej ( w przypadku dzieci
z autyzmem)
Do podstawowych praw rodziców/opiekunów prawnych wychowanków OREW należy:
1. Zapoznania i zaakceptowania programu oraz zadań wynikających z indywidualnych planów
pracy
2. Zapoznania się z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki oraz programów
wychowawczych a także wnoszenie swoich propozycji
3. Uzyskiwania codziennie informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego
dziecka oraz stanu psychofizycznego dziecka w ciągu dnia
4. Uczestnictwa w zajęciach otwartych w uzgodnionym terminie
5. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów dotyczących wychowanka
6. Korzystania ze szkoleń organizowanych przez placówkę
7. Wdrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy placówki
8. Uzyskania informacji o terminie wyjazdu na hipoterapię, bądź inny wyjazd poza ośrodek co
najmniej jeden dzień wcześniej
9. Poprzez uczestnictwo w TEME możliwość wpływu na rodzaj i częstotliwość zajęć
specjalistycznych
10. Możliwość korzystania z zasobów Stowarzyszenia, uzyskania wsparcia ze strony
Stowarzyszenia, wpływu na rozwój Stowarzyszenia
11. Możliwość korzystania z imprez organizowanych przez OREW oraz Stowarzyszenie

Oświadczam, że jestem świadom obowiązków i praw rodziców wychowanka OREW oraz
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że przyjmuję treść tych obowiązków i zobowiązuję się ich przestrzegać.

……………………………………………….
(data i miejscowość)

………………………………………………………..
(czytelny podpis)

