REGULAMIN
UDZIAŁU W PROGRAMIE RZĄDOWYM „ ZA ŻYCIEM”
PRIORYTET II PROGRAMU: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” zadanie 2.4.
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Program Za Życiem sfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w
porozumieniu ze Starostą Powiatu Puławskiego.
§ 2. Wykonawcą programu jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Puławach wyznaczony
na terenie powiatu puławskiego do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno –
rehabilitacyjno – opiekuńczego, zwanego dalej ośrodkiem.
§ 3. Program realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku.
§ 4. Osoba zgłaszająca dziecko do programu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i przestrzegania jego zapisów.
II . Cele i charakter programu
§ 5. Program dotyczy dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
§ 6. Celem programu jest zapewnieniu dziecku interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania jego
rozwoju poprzez:
1) zorganizowanie specjalistycznej terapii,
2) skierowanie do rodziców fachowej informacji dotyczącej dziecka i jego problemów rozwojowych,
3) nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia, pomocą społeczną i instytucjami oświatowymi w celu
udzielenia aktywnej pomocy i wsparcia dziecku oraz jego rodzinie.
§ 7. Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie będą mogły bezpłatnie uczestniczyć
w indywidualnych zajęciach prowadzonych przez specjalistów dobranych odpowiednio do rodzaju
dysfunkcji dziecka.
§ 8. Zajęcia będą odbywały się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
mieszczącego się w Puławach przy ulicy Jaworowa 3. W przypadku kiedy stan zdrowia dziecka
uniemożliwia przybycie do placówki, dopuszcza się organizowanie zajęć także w prywatnym domu
dziecka w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych ośrodka.
§ 9. Rodzice wraz z dziećmi zakwalifikowanymi do programu będą mieli możliwość nieodpłatnego
skorzystania z pomocy i konsultacji z psychologiem oraz innymi specjalistami prowadzącymi zajęcia
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

III. Uczestnicy programu

§ 10. Uczestnikami programu są dzieci zakwalifikowane na zajęcia przez zespół nauczycieli
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Puławach.
§ 11. Rodzaje zajęć i dobór specjalistów pracujących z dzieckiem będzie wynikał z zaleceń zawartych
w dokumentach wymienionych w §14 oraz informacji zawartych w stosownej dokumentacji
pedagogicznej i medycznej, konsultacji z rodzicami oraz wskazaniach zawartych w dokumentacji
pedagogicznej i medycznej dostarczonej przez rodziców dziecka.
§ 12. Ośrodek zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie kwalifikacji
do programu, ustalaniu ilości i rodzaju zajęć oraz doboru specjalistów pracujących z dzieckiem.
IV. Warunki rekrutacji do programu
§ 13. Warunkiem udziału dziecka w programie jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów
pisemnego wniosku, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w zajęciach oraz akceptację
niniejszego regulaminu.
§ 14. Zgłoszenie dziecka do programu następuje poprzez terminowe złożenie w sekretariacie
ośrodka dokumentów rekrutacyjnych tj. wniosku oraz jednego z poniższych dokumentów:
- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kserokopii dokumentacji
pedagogiczno - psychologicznej z placówki, w której dziecko realizuje zajęcia wczesnego
wspomagania rozwoju;
-zaświadczenia od lekarza o zagrożeniu niepełnosprawności;
- orzeczenia o niepełnosprawności;
- zaświadczenia wydanego przez lekarza II stopnia lub lekarza posiadającego tytuł specjalisty
w zakresie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej albo specjalisty w zakresie pediatrii, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu powstałą w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu.
§ 15. Nabór do programu odbywa się corocznie do 15 grudnia- dzieci kwalifikowane są na zajęcia na
okres jednego roku.
§ 16. Dzieci, które spełniają wymagane kryteria, ale nie zostały zakwalifikowane do programu , będą
umieszczane na liście rezerwowej i w razie możliwości rekrutowane w kolejnych latach trwania
programu lub w miejsce dzieci, które z różnych przyczyn (choroba, zmiana miejsca zamieszkania)
zrezygnują z udziału w programie w ciągu roku.
V. Udział w programie
§ 17. Udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
§ 18. Każde dziecko zakwalifikowane do programu będzie miało prawo do realizacji do 5. godzin
tygodniowo zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka
dodatkowych konsultacji z psychologiem, fizjoterapeutą, logopedą lub innymi specjalistami
pracującymi w ośrodku.

§ 19. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników programu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystywanie informacji o dysfunkcjach dziecka wyłącznie zgodnie z potrzebami
wynikającymi z realizacji programu.
§ 20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

