Regulamin uczestnictwa
w rządowym programie kompleksowego wsparcia dla rodzin
"Za życiem"
§1
1. Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
w powiecie mrągowskim realizuje ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno opiekuńczy,

którym

jest

Zespół

Szkół

Specjalnych

w

Mrągowie,

ul. Mrongowiusza 19 C, 11-700 Mrągowo.
2. Program jest realizowany w okresie do 31 grudnia 2021 r.
3. Program obejmuje swym zasięgiem mieszkańców powiatu mrągowskiego.
4. Do wiodących zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego
należy udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili
wykrycia u dziecka niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością
do podjęcia nauki w szkole, obejmującego w szczególności udzielanie
informacji rodzinom, zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz koordynowanie działań służących wykorzystaniu
dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.
§2
1. Program obejmuje:
1.

poradnictwo poprzez udzielanie rodzicom/opiekunom prawnym informacji
dotyczących problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie jednostek
udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, prowadzenie akcji
informacyjnych,

2.

wsparcie poprzez wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i
jego
w

rodziny

szczególności

form

kompleksowej,

rehabilitacyjnej,

specjalistycznej

terapeutycznej,

pomocy,

fizjoterapeutycznej,

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności;
w tym organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

3.

koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze
powiatu,

w

tym

zbieranie

i

upowszechnianie

informacji

o usługach i świadczących je specjalistach, monitorowanie działań
związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.
§3
1.

Warunkiem przystąpienia do tego programu jest:
1.

wiek dziecka - od urodzenia do podjęcia nauki w szkole,

2.

posiadanie co najmniej jednego z dokumentów:
a) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
b) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
c) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność lub
zagrożenie niepełnosprawnością u dziecka,

3.
2.

miejsce zamieszkania na terenie powiatu mrągowskiego.
Deklaracje przystąpienia do programu przyjmowane są w sekretariacie
Zespołu

Szkół

Specjalnych

w

Mrągowie,

ul.

Mrongowiusza

13

C.,

tel. 89 741 20 24.
3.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania programu,
kolejność i zakwalifikowanie się do programu weryfikowane jest przez
kierownika programu, którym jest dyrektor ZSS, lub osoba przez niego
wyznaczona.

4.

Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie będą mogły bezpłatnie
uczestniczyć w indywidualnych zajęciach prowadzonych przez specjalistów
dobranych odpowiednio do potrzeb dziecka.

5.

Rodzaje zajęć i dobór specjalistów pracujących z dzieckiem będzie wynikał
z zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz wskazaniami
zawartymi w dokumentacji pedagogiczno – zdrowotnej dostarczonej przez
rodziców/opiekunów prawnych.

6.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji
w sprawie kwalifikacji do programu, ustaleniu ilości i rodzaju zajęć oraz doboru
specjalistów pracujących z dzieckiem.

7.

Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w Zespole Szkół
Specjalnych w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 13 C i w pomieszczeniach
pawilonu edukacyjno – terapeutycznego

przy ul. Młodkowskiego 19

w Mrągowie.
8.

Szczegóły dotyczące: rodzaju przyznanych zajęć, czasu ich realizacji
i harmonogramu zajęć przekazywane będą osobiście rodzicowi/prawnemu
opiekunowi dziecka po zakwalifikowaniu do programu.
§4

1.

Zespół specjalistów pracujących w ramach programu „Za życiem” w Zespole
Szkół Specjalnych w Mrągowie na podstawie przedłożonej dokumentacji
(opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju / orzeczenia o potrzebie
kształcenie specjalnego / zaświadczenia lekarskiego):
1.

opracowuje

indywidualny

program

z

uwzględnieniem

działań

wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu,
2.

ustala

harmonogram

zajęć

realizowanych

w

ramach

programu.

§5
1.

Potwierdzeniem udziału w zajęciach w ramach programu jest każdorazowe
złożenie podpisu rodzica/opiekuna prawnego w dokumentacji programu.

2.

Rodzice zobowiązani są uprzedzać o nieobecności dziecka na zajęciach nie
później

niż

w

dniu

poprzedzającym

zajęcia.

Po

trzech

kolejnych,

nieuzasadnionych nieobecnościach, dziecko zostanie skreślone z udziału
w programie.
3.

Realizator programu zastrzega sobie
w niniejszym regulaminie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2019

prawo do dokonywania zmian

