WIODĄCY OŚRODEK
KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY
W Siedlcach
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” finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na
mocy porozumienia z Prezydentem Miasta Siedlce.
§2. Placówką realizującą zadania Programu jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w
Siedlcach wyznaczona na terenie miasta Siedlce do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka
koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego, zwanego dalej ośrodkiem.
§3. Program realizowany jest w okresie od 23 marca 2018roku 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 programu.
§5. Celem programu jest zapewnienie dziecku interdyscyplinarnego wczesnego wspomaganie
jego rozwoju poprzez:


udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka;
 wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej,
specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej,
fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze od 1 do 5
godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka –
dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów,
logopedów i innych specjalistów;
 koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze miasta
Siedlce.
§6. Rządowy program „ Za życiem” realizowany przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną obejmuje wsparciem ogólnorozwojowym dzieci od chwili wykrycia
niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz ich rodziny.

III. Uczestnicy programu.
§7. Uczestnikami programu są dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością od

narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku
od 0 do 3 roku życia, zakwalifikowane na zajęcia przez zespół specjalistów w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach.
§8. Ośrodek zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie
kwalifikacji do programu, ustaleniu ilości i rodzaju zajęć, doboru specjalistów pracujących z
dzieckiem oraz miejsca realizacji.
IV. Warunki rekrutacji.
§9. Warunkiem udziału dziecka w programie jest złożenie przez rodziców/prawnych
opiekunów pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka, co jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na udział dziecka w zajęciach oraz akceptację niniejszego regulaminu. Do deklaracji
należy załączyć co najmniej jeden z następujących dokumentów:





kserokopia opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
zaświadczenie lekarskie (druk dostępny na stronie Poradni) stwierdzające
niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością u dziecka (z określoną
diagnozą według klasyfikacji ICD).

§10. Nabór do programu odbywa się w roku 2018 od 1 czerwca, a w następnych latach
corocznie w miesiącu grudniu roku poprzedzającego rok kalendarzowy oraz dodatkowo w
miesiącu lipcu. Dokładne terminy przyjmowania nowych deklaracji udziału w programie
umieszczane będą na stronie internetowej Ośrodka.
V. Udział w programie.
§11. Udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
§12. Każde dziecko zakwalifikowane do programu ma prawo do realizacji do 5 godzin
tygodniowo zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wraz z konsultacjami dla
rodziców). Zajęcia odbywają się w ciągu roku kalendarzowego z wyłączeniem miesiąca lipca i
sierpnia.
§13. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników programu wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz wykorzystywanie informacji o dysfunkcjach dziecka wyłącznie
zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji programu.
§14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie rodzic/opiekun prawny dziecka
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Ośrodek drogą pisemną.
&15. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.
§16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 roku.

