
…………….       ..…………..

(pieczęć Ośrodka)                            (data zawarcia kontraktu)

Kontrakt 

określający sposób współdziałania między Rodzicem/Opiekunem prawnym

a Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące zawiera w dniu

……................umowę z Panem/Panią……………………………………………………..

zamieszkałym/łą w ……………………………………… ul. ………………………………….

woj.  ……………………...  kod  pocztowy  ……………………..…  występującą  jako

Rodzic/Opiekun prawny dziecka będącego wychowankiem Ośrodka. 

Niniejszy  kontrakt  jest  zawierany  przez  Rodzica/Opiekuna  prawnego  dziecka  w

imieniu własnym oraz na rzecz dziecka o imieniu i nazwisku: ………………………………...

……………………………………  i  dotyczy  współpracy  Rodzica/Opiekuna  prawnego

dziecka zwanym dalej  Dzieckiem lub Podopiecznym, przebywającym i uczestniczącym w

zajęciach Ośrodka – na warunkach określonych w kontrakcie oraz Statucie Ośrodka.

§ 1

I. Cel zawarcia kontraktu: 
1. Wspieranie  rozwoju  psychoruchowego  i  społecznego,  procesów  dydaktycznych,

wychowawczych,  zapewnienie  podstawowych  potrzeb  dziecku  z  zakresu  m.in.  higieny  i

zdrowia  poprzez  koordynację  działań  Rodziców/Opiekunów prawnych   i  Wychowawcy a

także innych pracowników Ośrodka. 
2. Pomoc i wsparcie dla Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka.

II. Kontrakt  zawarty  jest  na  okres  edukacji  w  OREW-ie  i  odnawiany  corocznie  z

rozpoczęciem  kolejnego  roku  szkolnego.  Ocena  realizacji  działań  ustalonych  w

kontrakcie będzie następowała z końcem danego roku szkolnego.
III. Miejsce realizacji kontraktu:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  w Okrągłej Łące.

IV. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do działań w zakresie obszarów: 
Dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, zdrowotnych realizując zadania Ośrodka. 



Współpraca  dotyczy  kompetencji  wychowawczych  Rodziców/Opiekunów  prawnych  i

Wychowawcy  a  także  innych  pracowników  Ośrodka  oraz  możliwości  ich  doskonalenia

dostosowując je do potrzeb rozwojowych i dobra dziecka. 

V. Zasady wzajemnego komunikowania się:

1. Rodzice/Opiekunowie  prawni  i  Wychowawca/inni  pracownicy  Ośrodka  są

równoprawnymi partnerami.

2. Problemy  dydaktyczno  –  wychowawcze  dziecka  winny  być  rozwiązywane

wspólnie, w atmosferze szacunku i partnerstwa.

3. Uwagi dotyczące dziecka są uwagami konstruktywnymi a nie krytyki. 

§ 2

I. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do:
1. Poznania zasad panujących w Ośrodku.
2. Obecności oraz udziału w wyznaczonych spotkaniach organizowanych przez

OREW w ciągu całego roku szkolnego (spotkania, imprezy okolicznościowe,

itp.).
3. Współpracy z pracownikami Ośrodka.
4. Kontaktu  telefonicznego,  aktualizowania  dokumentacji,  dostarczenia  do

Ośrodka  niezbędnej  dokumentacji  medycznej,  specjalistycznej  z  zakresu

diagnoz, opinii, itp.
5. Wypełniania obowiązku zdrowia i higieny względem dziecka, dbania o to aby

dziecko było zadbane (np.  przycięte  paznokcie,  umyta głowa) i  zdrowe (nie

zarażało innych dzieci).
6. W  wypadku  długoterminowego  przeziębienia,  choroby  dziecka,

Rodzic/Opiekun prawny dba o to aby dziecko nie przyjeżdżało do Ośrodka do

czasu uzyskania w pełni zdrowia. W razie nieobecności dłuższej niż 3 tygodnie

rodzic  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  zwolnienia  lekarskiego,

zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka. 

II. Ośrodek zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia  szacunku  wobec  Rodzica/Opiekuna  prawnego  dziecka  oraz

Dziecka uczęszczającego do Ośrodka.



2. Zapoznania  Rodziców/Opiekunów  prawnych  ze  Statutem  Ośrodka,

obowiązującymi dokumentami, procedurami.
3. Wspierania  Rodziców/Opiekunów  prawnych.  Udzielania  pomocy  w

rozwiązywaniu  problemów  z  dzieckiem  niepełnosprawnym  intelektualnie.

Udzielania  rad  i  wskazówek  na  prośbę  Rodziców/Opiekunów  prawnych  w

zakresie procesu rewalidacyjnego, edukacyjno-wychowawczego.
4. Informowania  Rodziców/Opiekunów  prawnych  o  postępach,  stanie  zdrowia,

potrzebach dziecka.
5. Skoordynowanego działania  na rzecz  dziecka  -  intensywnego oddziaływania

rehabilitacyjno-terapeutyczno-rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego.
6. Opieki  dostosowanej  do  potrzeb  wynikających  z  wielorakiej

niepełnosprawności dziecka.

§ 3
I. Postanowienia końcowe:

1. W  zebraniach,  spotkaniach  Ośrodkowych  uczestniczą  tylko

Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka.
2. Rodzice/Opiekunowie  prawni  zgłaszają  swoje  wątpliwości,  obawy  i

niezadowolenie dyrekcji Ośrodka.
3. Rodzice/Opiekunowie prawni odpowiadają natychmiastowo na próby kontaktu

i wezwania do Ośrodka.
4. Kontrakt  został  sporządzony  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po

jednym dla każdej ze stron.
II. Objaśnienie:

Rodzic/Opiekun prawny - osoba sprawująca opiekę nad Dzieckiem.

Dziecko/Podopieczny – osoba będąca dzieckiem lub dorosłym, uczęszczająca do Ośrodka.

Wychowawca/inni  pracownicy  Ośrodka  –  dyrektor,  wychowawca,  terapeuta,  logopeda,

psycholog, rehabilitant.


