
REGULAMIN  UDZIAŁU 

W RZĄDOWYM PROGRAMIE   KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ ZA 

ŻYCIEM” W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM 

IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks J. Twardowskiego we Włodawie jest 

wiodącym ośrodkiem koordynacyjno – rehabilitacyjno  - opiekuńczym realizującym zadania 

wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” w zakresie  prowadzenia 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

§ 2. Program zgodnie z Porozumieniem MEiN/2022/DWEW/ 1138 zawartym w dniu 14.04. 2022 

roku , pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Włodawskim realizowany jest w  

placówce SOSW  od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku. 

 

§ 3. Koordynator ds. programu  po analizie wniosków  o objęcie programem  oraz przedstawionych  

w załączniku  dokumentów zgodnie z  § 7 ustala potrzebny  rodzaj zajęć terapeutycznych i 

wspierających rozwój. 

 

§ 4. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszający dziecko do udziału w programie zobowiązany jest do 

zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego zapisów. 

 

II. Cele i zadania programu 

 

§ 1. Celem programu jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka poprzez: 

 

1) wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją 

kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka,  

 

2) zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie realizowane przez osoby zatrudnione 

w programie,  miedzy innymi usług: fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, 

terapeutów integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, fizjoprofilaktyki i  gimnastyki 

korekcyjnej, dogoterapii, terapii dziecka z autyzmem itp. 

 

III. Warunki udziału w programie 

 

§ 1. Udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

 

§ 2. Dzieci zakwalifikowane do programu  uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez 

specjalistów/ terapeutów. 

 

§ 3. Dziecko biorące udział w programie ma prawo do realizacji zajęć wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka do 5 godzin tygodniowo. 

  

§ 4. Zadania  specjalistów pracujących z dzieckiem w programie: 

1 Ustalenie harmonogramu zajęć specjalistycznych. 

2 Opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem i jego rodziną. 



3 Opracowanie arkusza obserwacji dziecka. 

4 Monitoring planu pracy, planowanie i wprowadzanie zmian stosownie do potrzeb dziecka. 

 

§ 5. Zajęcia odbywają się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

 im. ks. J. Twardowskiego we Włodawie przy ulicy Partyzantów 13. 

 

§ 6. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, po uzgodnieniu z dyrektorem, na terenie innych 

placówek poza Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym we Włodawie w ramach 

podpisanych porozumień o współpracy. 

 

 § 7. Rodzic/ opiekun prawny składa pisemny wniosek do sekretariatu ośrodka o przyjęcie dziecka 

do udziału w programie oraz przynajmniej jeden z dokumentów: 

1) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka, 

2)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

4) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

5) zaświadczenie od lekarza pediatry o potrzebie specjalistycznych zajęć.  

 

§ 8. Rodzic/ opiekun prawny podejmując decyzję o uczestnictwie dziecka w programie wyraża 

jednocześnie zgodę na warunki realizacji programu. 

 

§ 9. Realizacja zajęć w ramach programu rozpoczyna się  po złożeniu wniosku. Jeżeli dziecko nie 

może być objęte zajęciami programu rodzic/ opiekun prawny zostanie poinformowany o włączeniu 

dziecka do grupy dzieci oczekujących na zajęcia ( brak wolnych miejsc). 

 

§ 10. Ośrodek zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie kwalifikacji do programu, 

ustalaniu ilości, rodzaju zajęć oraz doboru specjalistów pracujących z dzieckiem.  

 

IV Dokumentacja programu 

 

§ 1. W skład dokumentacji programu wchodzi : 

 

1. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego o objęcie dziecka zajęciami w ramach programu.  

2. Przynajmniej jeden z dokumentów  wymienionych w § 7. 

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do realizacji celów programu. 

5. Przydział zajęć w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” 

6. Harmonogram zajęć dziecka 

7. Arkusz obserwacji dziecka. 

8. Program pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną. 

 

 

V Prawa i obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych uczestników programu 

 

§ 1. Rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo do: 

1 Udziału w zajęciach prowadzonych z ich dzieckiem. 

2 Rzetelnej informacji na temat potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.  

3 Uzyskiwania informacji z zakresu pracy z dzieckiem przekazywanych im przez specjalistów 

prowadzących zajęcia w formie instruktażu, porad, konsultacji. 

 



§ 2. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do: 

1 Systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach  według ustalonego harmonogramu zajęć i 

o ustalonej godzinie. 

2 W razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach 

powiadomienie terapeuty/ specjalisty  (osobiście, telefonicznie) o nieobecności dziecka. 

3 Przekazywania informacji, dokumentacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, diagnoz 

realizowanych form terapii. 

 

§ 3.Możliwe  jest odpracowanie zajęć w innym terminie w przypadku nieobecności dziecka  lub 

specjalisty /terapeuty na zajęciach  wynikające z choroby lub innej okoliczności po uzgodnieniu 

terminu odpracowania. 

 

§ 4.  Praca z dzieckiem w ramach programu ustaje w przypadkach: 

1 Pisemnej rezygnacji złożonej przez rodziców/opiekunów u dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno Wychowawczego we Włodawie  

 

2  Rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko. 

 

§ 5.  W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka na trzech kolejnych zajęciach terapii, zespół 

ma prawo wykreślić uczestnika z programu. 

 

VI Postanowienia końcowe 

 

§ 1. Regulamin wchodzi z dniem 01. 07. 2022 roku. 

 

 

 

 


