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udzialu w prograrnie rz4dowym "ZaLyciemt'
PRIORYTET

II PROGRAMU:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego

rodziny"

zaidarnie 2,4

I- Fosfennwienis ;rq6!np-

{il.

Program 'Za 'Zyciem finansowany lest ze Srodk6w Ministerstwa b,dukacji
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$2. P1ac6wk4 reaLintjqcq zadania Programu jest Poradnia Psychologrczno
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petrnienia funkcji wiod4cego oSrodka koordynacy-ino - rehabilitacyjno - opiekuriezego,
zw anego dalej o5rodkiem.
$3. Progtarn realizorvany jest w okresie od 01 .Q6"2018r" d+ 31 gnrdnia 2021 roku.

$4. Osoba zglaszalqca ciziecko do programu zobowlqzanajest do zapoznania slg z
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Cele programu.

$5. Celem programu jest zapewnieni dziecku interdysclplinarnego
wspomagania jego rozwoju poprzezi

l)

zor ganizowanie specj alistyc znej

terapii

wczesnego

2) uizielartie rotiziconi
3)

specjaiistyuzrrej

infl;lnacji,-otycz4cej

pro'iiienir5w

rozwoiowveh elzieek-a
koordynowanie korzystania ze specjalistycznych uslug na terenie miasta.

S6.

PfCrye11l Skle1+'.1,'+$',, iest d+ dZle:1 +d_ r-.hrvi!i rr.,,^rkrr..ei..r z.'!orn?orria
niepelnosprawnoSci4 oraz rodzirtom z dzietmi z niepelnosprawnosci4 od narodzin do
czasu podjgcia nauki szkolnej, ze szczeg6loym uwzglgdnieniem dzieci w wieku od 0
do 3 roicu \cia we wsp6ipracy z plac6wkami siuzby zcirowra, pomocy spoiecznej i
o-{wiaty

lll

Uczestnicy programu.

$7. Uczestnikami programu s? dzieci zakwalifikowane na zajgcia przez
specjalist6w w Poradni Psycholo giczno - PedagogicznaNr I w Bydgoszczy.

$8. Rodzaje

i

dob6r specjalist6w pracuj4cych

zesp6l

z

dzieckiem bgdzie wynikal z
indywidualnych potrzeb dziecka, zalecefi zawartych w opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, konsuiracji z rorizicamT oraz wskazafi zawanych w
akunrentacj i :nedyezn ej d ostarcznn ej pr
rodzi e 4..*r
",e "
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$9. Osrodek zastrzega sobie prawo do podelmowama ostatecznych decyzlr w sprawie
h:re!iffl,n..ii
iLii
4iiiirr-vJi

r!+
qu

!.r^q!'i!!er:
ytt6reaLaq)

,'rfelrni,,
sJl.liviiiiJ

i1n-Ani ii.^-.1=^i.
ii-ijij!i
i\t!i!iiJ;

.l^1-^*,i;
ooinA i.iv'irijf

-jiJ?r)

cn^nio!i.f,(-",
i,i/'t;j;i;3iu'i-;

pracuj4cych z dzrecl<tem oraz miejsca realizacjt.

ilr' }i'amri id reE<r uiacj i.
10. Warunkiem udzialu dziecka w programie jest zlohenie przez rodzic6wlprawnych
opiekun6w pisemnego wniosku co jest r6wnoznaczrre z wyraleniem zgociny na udziat
rv zaiecia+h oraz, akceptacjq ninie;szego regrrlaminrr.
$

'ZgJoszenie dzlecka do programu nastgpuJe poprzez terminowe zlohenie w
sel'retsric.cie cSrcd!<e dch;ment6',',' rek-rutc.ciinl'ch tj wnicch; o cbiTcie cpiekq

$il.

wiod4cego o6rodka koordynacy_ino

- rehabilitacyjno -

opiekufi.czego, wypelnionego
formularza rekrutacyjnego, dokumentacji medycznej wskazuj4cej na potrzebg
wczesnego wspomaganla, opmil o potrzebre wczesnego wspomagania rozwoju,
d+fvnhrzesn'lzei :--,--L!.=-j:
re,^liz+nii \r,^zeq?rer!/-' '-r=,q44s"13<renin
krer+k+eii dclr-rn1entacti z ::!.J1r-s!rozwoju, diagnozg psychologtcztq jeheli dziecko tak4 posiada.
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corocznie w miesiacu grudniu roku poprzedzajacego rok kalendarzowy.

i3. Dzieci zakwaiifikowaire do prograrrru rra darry rok kalendarzowy trnj1 nrcZiiwo$ri
kontynrraeji w kolejnym rolor. Wa-nr-nkiem jest zlohenie pisemnej eleklaraeji ptzez
rodzicalprawnego opiekuna w miesi4cu grudniu roku poprzedzajqcego rok
$

kalendarzowy.

$14. Dzieci, kt6re spelniaj4 wymagane kryteria, ale nie zostaly zakwalifikowane do
programu, bgdq umieszczane na liScie rezerwowej i w razie mo2liwo6ci rekrutowane w
koiejnych iatach irwania programu w miejsce dzieci , ki6re z rohnych przycryn
zr ez gnaj 4 z, udzi atu w pro grami e "
"v

V Udziat w programie.
$15. Udzial w programie jest dobrowolny i nieodplatny.
S15.
dzrecko cakwalifikolryane d+ .r---b'
nrcors-mu hedzie rnialo Dtr4-rr/o do reelizacli
d - -' Kazde
--*-do 5 godzin tygodniowo zajgt wczesnego wspomagania rozwoju orazw zalezno6ci od
potrzeb dodatkowych konsultacji ze specjalistami wsp6lpracujqcymi z oSrodkiem.

$17. Rodzice uczestnik6w programu wyralaj4 zgodE na przetwarzanre danych
osobowych oraz wykorzystywanie informacji o dysfunkcjach dziecka wyLqcznie
zgodnie z potrzeb ami wynikal qcymi z r ealTzacl 1 pro gramu.
$18. Wprzypadku rezygnacjizuczestnictwawprogramie rodzic dziecka zobowi1zany
jest niezwlocznie poinformowai o6rodek drog4 pisemn4 b4d2 mailow4 podaj4c
yLz,JvrrJ LrF.

$19. Niniejszy regulamin wchodziw zycie

z dnrem I maja 2018 r.
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