
 

 

REGULAMIN  SEKCJI  RODZICÓW 

OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO 

PSONI  KOŁO W  GORZOWIE  WLKP. 

 

§ 1 

Sekcja Rodziców  - wszyscy rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci uczęszczają  

                                  do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gorzowie 

                                  Wlkp. ul. Walczaka 1a na podstawie § 10 Statutu Ośrodka Rehabilitacyjno 

                                  – Edukacyjno-Wychowawczego w Gorzowie Wlkp.   

 

§ 2 

1. Sekcja Rodziców reprezentowana jest przez wybraną przez siebie Grupę 

Koordynacyjną. 

2. Przewodniczący/a Grupy – osoba wybrana do kierowania działaniami Grupy 

 

§ 3 

Tryb powoływania i odwoływania członków Grupy Koordynacyjnej 

 

1. Członkowie Grupy Koordynacyjnej powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym 

rodziców w danym roku szkolnym. W jej skład mogą wchodzić osoby będące członkami 

w poprzednim roku szkolnym. 

2. Grupa Koordynacyjna powinna składać się z co najmniej trzech reprezentantów Sekcji 

Rodziców. 

3. Grupa Koordynacyjna podczas pierwszego spotkania wyłania Przewodniczącego/ą 

Grupy, który kieruje działaniami Grupy.  

4. Wystąpienie członka z Grupy Koordynacyjnej może nastąpić na drodze: 

a) złożenia rezygnacji na ręce pozostałych członków Grupy; 

b) odwołania na wniosek Sekcji Rodziców po uprzednim przegłosowaniu takiego 

wniosku na zebraniu ogólnym. 

5. Wybór nowych członków Grupy Koordynacyjnej w trakcie trwania roku szkolnego 

może odbywać się na zasadzie: 

a) indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach 

Grupy; 

b) propozycji członków Grupy Koordynacyjnej,  Sekcji Rodziców. 



6. Kadencja Grupy trwa jeden rok. 

7. Spotkania Grupy Koordynacyjnej winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące oraz natychmiast, jeśli zachodzi potrzeba.  

8. Spotkania są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego/ą Grupy. 

9. W spotkaniu winno uczestniczyć minimum dwóch członków Grupy. 

10. Zebrania Grupy Koordynacyjnej są protokołowane i stanowią dokumentację placówki. 

11. Przewodniczący/a Grupy ma obowiązek złożenia Dyrektorowi OREW dokumentacji z 

działalności najpóźniej do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego. 

 

§ 4 

Cele i zadania Grupy Koordynacyjnej 

 

1. Sekcja Rodziców przez Grupę Koordynacyjną współdziała z Dyrektorem OREW i 

wydelegowanym członkiem Zarządu Koła w celu rozwiązywania zgłaszanych jej przez 

rodziców/opiekunów problemów pojawiających się w Ośrodku. 

2. Grupa Koordynacyjna przedstawia Dyrektorowi OREW wnioski i opinie Sekcji 

Rodziców w sprawie działalności placówki. 

3. Grupa Koordynacyjna wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem 

przez Dyrektora oceny pracy nauczyciela lub oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 

4. Grupa Koordynacyjna pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji zadań 

statutowych Ośrodka.  

5. Dyrektor OREW lub członek Zarządu Koła może zwrócić się do Przewodniczącego/ej 

Grupy o pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów w placówce. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami placówki Grupa 

Koordynacyjna może na swoje zebrania zapraszać Dyrektora OREW, członków 

Zarządu Koła lub innych pracowników placówki. 

2. Członkowie Grupy Koordynacyjnej wykonują swoje funkcje społecznie. 

3. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na wniosek Grupy Koordynacyjnej, 

Dyrektora OREW bądź członków Zarządu Koła przez Zarząd Koła. 

 

 

Regulamin został uchwalony w dniu 28.09.2022r. – uchwała nr 11/2022  i  wchodzi w życie z 

dniem zatwierdzenia. 

 


