STATUT
NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO
„POD SKRZYDŁAMI”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
„PRZYSTAŃ”
im. JANA PAWŁA II W TYMBARKU

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TYP PLACÓWKI, ORGAN PROWADZĄCY, PODSTAWY PRAWNE
DZIAŁANIA

§1
1. Nazwa placówki, zwanej dalej Ośrodkiem, brzmi: Niepubliczny
Rewalidacyjno-Wychowawczy „Pod Skrzydłami” w Tymbarku.

Ośrodek

2. Typ placówki: ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
§2
1. Ośrodek stanowi jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku, zwanego dalej
Stowarzyszeniem.
2. Organem prowadzącym Ośrodek jest Stowarzyszenie na
z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku.
3. Działalność Ośrodka jest statutową działalnością Stowarzyszenia.

§3
Ośrodek funkcjonuje w oparciu o:
•
•
•

niniejszy Statut,
przepisy oświatowe mające odniesienie do jego działalności,
Statut Stowarzyszenia.

Rzecz

Osób

ROZDZIAŁ II
CEL DZIAŁANIA, ZADANIA OŚRODKA
§4
1. Celem Ośrodka jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także
zapewnienie im możliwości atrakcyjnego zagospodarowania czasu pod dobrą, fachową
opieką.
2. Dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, które
posiadają orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Ośrodek
zapewnia:
a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości
psychofizycznych i zainteresowań,
b. udział w zajęciach:
• rewalidacyjno-wychowawczych,
prowadzonych
indywidualnie
lub
w zespołach,
• specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
• rekreacyjnych,
• innych, stosownie do potrzeb.
3. Dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Ośrodek
zapewnia:
a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości
psychofizycznych i zainteresowań,
b. udział w zajęciach:
• umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych
ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i
społecznym:
- rewalidacyjnych,
- profilaktyczno-wychowawczych,
- innych, stosownie do osobistych potrzeb,
• sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych,
z uwzględnieniem jednostkowych możliwości psychofizycznych
• rozwijających zainteresowania,
c. realizację odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego.
4. Ośrodek organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i udziela jej zgodnie
z obowiązującymi w tej kwestii przepisami.

ROZDZIAŁ III
ORGANY PLACÓWKI ORAZ ZAKRES ICH ZADAŃ
§5
1. Organami Ośrodka są:
a. dyrektor,
b. zespół wychowawczy.
2. Organy wyżej wymienione współdziałają ze sobą tak, aby przede wszystkim:
a. działały w interesie wychowanków,
b. uzupełniały się nawzajem.
3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Ośrodka i odpowiada za jego właściwe
funkcjonowanie.
4.

Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności diagnozowanie
problemów wychowanków i opracowywanie indywidualnych programów pracy z nimi,
określanie form pracy, monitorowanie efektów pracy z wychowankami i okresowe ich
ocenianie, stała współpraca z rodzicami oraz zgłaszanie propozycji i opinii służących jak
najlepszej realizacji statutowych zadań Ośrodka.

5. Mianowania dyrektora dokonuje organ prowadzący.
6. Zespół wychowawczy Ośrodka tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni ośrodka.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PLACÓWKI
§6
1.

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku
jest grupa wychowawcza.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi:
a. w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim – do 4,
b. w
przypadku
wychowanków
z
niepełnosprawnością
intelektualną
z niepełnosprawnościami sprzężonymi – do 8, z tym że w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest autyzm, w tym zespół Aspergera – do 4.
3. Grupą wychowawczą opiekuje się i zajęcia podstawowe prowadzi wychowawca grupy
wychowawczej.

4. Do każdej grupy wychowawczej w Ośrodku zatrudnia się co najmniej jedną pomoc
wychowawcy (nauczyciela).
§7
1. Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo
wolnych od pracy, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.
2. Czas pracy Ośrodka wynosi nie mniej niż osiem godzin dziennie.
Czas pracy Ośrodka i organizację zajęć określa jego dyrektor, w uzgodnieniu z organem
prowadzącym.
3. Obowiązują następujące zasady przyprowadzania i odbierania wychowanka z Ośrodka przez
rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę:
a. rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają wychowanków i są
odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z Ośrodka, są zobowiązani do
punktualnego przyprowadzania i odbierania wychowanków w ustalonym miejscu
i określonym czasie,
b. dopuszcza się możliwość odbierania wychowanka przez osobę pełnoletnią
upoważnioną na piśmie przez rodziców,
c. upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer
jej dowodu osobistego, a także być własnoręcznie podpisane przez jednego z
rodziców ( prawnego opiekuna).
§8
Dokumentację wychowanków Ośrodka stanowią:
a. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych lub orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego,
b. wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do Ośrodka,
c. indywidualny program pracy z wychowankiem,
d. dziennik zajęć,
e. zapisy obserwacji.
§9
1.

Zarząd Stowarzyszenia zatrudnia, na wniosek Dyrektora Ośrodka, pracowników
niezbędnych do prawidłowej realizacji celów Ośrodka, ustala zakres ich
obowiązków, prowadzi ich akta osobowe.

2.

Zatrudnienie pracowników Ośrodka następuje na podstawie umowy o pracę bądź
umowy cywilno-prawnej.

3. Osoby zatrudnione w Ośrodku mają prawo do godziwych warunków pracy i płacy,
określonych przepisami ustaw i rozporządzeń; nie obowiązuje w Ośrodku i nie
stosuje się przepisów Ustawy Karta Nauczyciela.
§ 10
W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi
i Zarządem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "Przystań" im. Jana
Pawła II w Tymbarku, ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z
właściwymi instytucjami działającymi na rzecz wychowanków.

ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ORAZ WYCHOWANKÓW PLACÓWKI
§ 11
1. Oprócz praw i obowiązków personelu wynikających z przepisów prawa pracy, do
obowiązków pracowników należy dbałość o dobre imię Ośrodka, co winno być
wyrażane między innymi poprzez szczególną troskę i wrażliwość w podejściu do
wychowanków oraz wykonywanie przypisanych czynności na możliwie jak
najlepszym poziomie.
2. Pracownicy mają prawo do zgłaszania dyrektorowi postulatów, propozycji oraz
uwag, które mogą przyczynić się do poprawy jakości pracy Ośrodka.
3. Wychowankowie mają prawo do:
a. poszanowania i ochrony godności osobistej,
b. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
c. uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie opiekuńczorewalidacyjnym, korzystania ze wszystkich oferowanych przez ośrodek form
zajęć i pomocy w rozwoju,
d. życzliwego i podmiotowego traktowania,
e. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających
właściwą higienę i bezpieczeństwo.
4. Obowiązkiem wychowanka jest uczestniczenie w zajęciach Ośrodka.
5. Wychowanek może zostać skreślony z listy wychowanków Ośrodka w przypadku
miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.

ROZDZIAŁ VI
SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI
§ 12
1. Środki finansowe na działalność Ośrodka mogą pochodzić z dotacji publicznych,
zbiórek pieniężnych, darowizn osób fizycznych i prawnych, środków organu
prowadzącego, opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków, jeżeli organ
prowadzący zdecyduje o pobieraniu opłat za pobyt w Ośrodku, okazjonalnych
celowych wpłat rodziców.
2. Decyzje w sprawie wysokości opłat rodziców za pobyt dziecka w Ośrodku podejmuje
organ prowadzący.

ROZDZIAŁ VII
ZASADY PRZYJMOWANIA WYCHOWANKÓW DO PLACÓWKI
§ 13

1.

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku od 3 do 25 lat (w wyjątkowych
przypadkach – od 2,5 r.ż.).

2. Ilość grup wychowawczych, jak również ich liczebność określa dyrektor ośrodka,
zatwierdza organ prowadzący.
3. Dzieci i młodzież przyjmowani są do Ośrodka na wniosek rodziców (opiekunów
prawnych), do którego dołączane jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wzór wniosku
określa dyrektor Ośrodka.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
Zmiana Statutu Ośrodka odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego

uchwalenia (uchwałą Zarządu Stowarzyszenia).

