
UCHWALA NR XX/155/12
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

zdn ia28 wrzesnia2012 r.

w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstawie art. 12 pkt pkt 8, l i t . 1. pkt 11. a takze art. 13 ust. I ustawy zdnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzadzie povviatowym (tekst jednolity Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr *153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218: z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr
223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr
106. poz. 675; z 2011 r. N r 2 1 poz. 113. Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5 a, art.
5c pkt 1, art. 58 ust. 1, 6 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemic oswiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572, Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz.
141. Nr 94 poz. 788. Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091. Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120
poz. 818. Nr 180 poz. 1280. Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr
235 poz. 1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33,Nr31 poz. 206, Nr 56 poz. 458. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz.l 705: z 2010
r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654,
Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 1206)

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co nastej>uje:

§1. l.Zaklada si^ z dniem 1 stycznia 2013 roku Powiatowa Poradnie Psychologiczno-Pedagogicznq
w Piotrkowie Trybunalskim. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim jest
placowk^ publiczna.

2. Uchwala sic Akt Zatozycielski Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie
Trybunalskim stanowiacy zatacznik Nr 1 do uchwaly.

3.Nadaje sie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim statut
w brzmieniu stanowiacym zalacznik Nr 2 do uchwaJy.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu Piotrkowskiego.

§ 3. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzexlowym
i wchodzi w zycie po uprywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Wojewodztwa Lodzkiego

Przewodniczacy Rady
w Piotrkowie Trybua&Iskim

lreneu<z Czerwiriski
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Zalaczn ikNr l do Uchwaty Nr XX/155/12

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 28 wrzesnia 2012 r.

ART ZALOZYCIELSKI
POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 1. Zaktada si$ zdniem 1 stycznia 2013 roku Powiatowa Poradni^ Psychologiczno-Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim jest placowka publiczna.

§ 3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna \ Piotrkowie Trybunalskim ma siedzib^ w Piotrkowie
Trybunalskim.
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Za^cznik Mr 2 do Uchwary Nr XX/155/12

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 28 wrzesnia 2012 r.

STATUT
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdzial 1.
POSTANOWIENIA OGOLNE.

§ 1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim zwana dalej Poradnia.
dziaia na podstawie:

1) ustawy zdnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572.,
z pozn. zm.);

2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z2006 r. Nr 97. poz. 674, z pozn.
zm.);

3) rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegolowych zasad
dzialania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U.Nr228, poz 1488);

4) rozporza,dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu
publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223.
poz. 1869 z poz. zm.);

5) rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 18 wrzesnia 2008 r. w sprawie orzeczeri i opinii
wydawanych przez zespoty orzekaj^ce dziataj^ce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz.U.Nr I73,poz. 1072);

6) rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu
organizowania indywidualnego obowia_zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego
nauczania dzieci i mlodziezy (Dz. U. Nr 175, poz. 1086);

7) rozporzijdzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
iorganizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach. szkolach i placowkach
(Dz. U.Nr228,poz. 1487);

8) rozporza.dzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133);

9) rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 paidziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U . N r 168, poz. 1324);

10) ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.);

11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks Pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pozn. zm.);

12) Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526);

13) ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn.
zm.):

14) niniejszego statutu;

15) innych odpowiednich aktow prawnych.
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§ 2. 1. Poradnia jest publiczng placowka oswiatowa prowadzona przez Powiat Piotrkowski.

2. Nadzor pedagogiczny nad Poradnia sprawuje Lodzki Kurator Oswiaty w Lodzi.

3. Terenem dziatania Poradni jest Powiat Piotrkowski.

4. Siedzibq Poradni jest Piotrkow Trybunalski. ul. Sienkiewicza 16A.

§ 3. Poradnia udziela pomocy uczniom. ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz nauczycielom przedszkoli.
szkot i placowek majacych siedzibe na terenie dziatania Poradni oraz rodzicom dzieci i dzieciom nie
uczeszczajacym do placowek oswiatowych, a zamieszkarym w rejonie dzialania Poradni.

§ 4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradni? jest dobrowolne i nieodptatne.

Rozdzial 2.
CELE I ZADANIA PORADNI I ORAZ SPOSOB ICH REALIZACJI

§ 5. Poradnia udziela dzieciom i mtodziezy do czasu ukoriczenia nauki szkolnej pomocy psychologiczno -
pedagogicznej, w tym logopedycznej i rehabilitacyjnej, pomocy w wyborze kierunku ksztatcenia i zawodu. a takze
udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej zwia/anej z wychowaniem oraz
ksztatceniem dzieci i mtodziezy.

§ 6. Do zadari Poradni nalezy w szczegolnosci:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju. potrzeb i mozliwosci oraz zaburzeii rozwojowych i zachowari
dysfunkcyjnych dzieci i mtodziezy, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnieri.

b) przyczyn niepowodzeri edukacyjnych,

c) specyficznych trudnosci w uczeniu sie;

2) wspomaganie dzieci i mtodziezy odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwosci
psychofizycznych, w tym zwtaszcza dzieci i mtodziezy;

a) szczegolnie uzdolnionych,

b) niepetnosprawnych, niedostosowanych spotecznie lub zagrozonych niedostosowaniem spotecznym,

c) ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu sie>

d) z zaburzeniami komunikacji jezykowej,

e) z chorobami przewlektymi;

3) prowadzenie terapii dzieci i mtodziezy, wzaleznosci od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i mtodziezy
z zaburzeniami rozwqjowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepetnosprawnych, niedostosowanych
spolecznie lub zagrozonych niedostosowaniem spotecznym, oraz ich rodzin;

4) pomoc dzieciom i mtodziezy w wyborze kierunku ksztalcenia i zawodu oraz planowaniu ksztatcenia i kariery
zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkot i placowek w planowaniu i realizacji zadari
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wspomaganie dzieci i mtodziezy z trudnosciami adaptacyjnymi zwiazanymi z roznicami kulturowymi lub ze
zmiana srodowiska edukacyjnego, w tym zwiqzanymi z wczesniejszym ksztatceniem za granica;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych mozliwosci, predyspozycji,
i uzdolnien dzieci i mtodziezy;

7) podejmowanie dziatari z zakresu profllaktyki uzaleznien i innych problemow dzieci i mtodziezy, w tym
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i mlodziezy z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) wspotpraca ze szkotami i placowkami \ rozpoznawaniu u uczniow specyficznych trudnosci w uczeniu si$,
w tym ryzyka wystapienia specyficznych trudnosci w uczeniu sie u uczniow klas I—III szkoty podstawowej;

9) wspoipraca z przedszkolami, szkotami i placowkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych
programow edukacyjno-terapeutycznych. o ktorych mowa w stosownych odrebnych przepisach;
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10) wspotpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola. szkoty i placowki oswiatowe oraz osrodki
pomocy spotecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoty lub placowki oswiatowej, w tym
udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiazywaniu problemow dydaktyczno-wychowawczych;

13) prowadzenie edukacji dotyczacej ochrony zdrowia, w szczegolnosci psychicznego, wsrod dzieci i mtodziezy.
rodzicow i nauczycieli:

14) udzielanie. we wspohpracy z placowkami doskonalenia nauczycieli. wsparcia merytorycznego nauczycielom.
wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielajacym pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w przedszkolach. szkotach oraz placowkach oswiatowych.

§ 7. Zadania Poradni realizowane 53 zarowno na jej terenie. jak i poza Poradnia, w szczegolnosci
w przedszkolach. szkolach i placowkach oswiatowych oraz w srodowisku rodzinnym dzieci i mlodziezy.

§ 8. Poradnia realizuje swoje zadania w szczegolnosci przez:

1) diagnozowanie;

2) opiniowanie;

3) dzialalnosc terapeutyczna;

4) prowadzenie mediacji:

5) interwencj^ kryzysowa;

6) dziatalnosc proniak t \c /na :

7) poradnictwo;

8) konsultacje;

9) dziatalnosc informacyjno-szkoleniowa.

§ 9. 1. Poradnia wspotpracuje w szczegolnosci z:

1) innymi poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, z poradniami i osrodkami specjalistycznymi dla dzieci
i mlodziezy;

2)pracownikami szkot. przedszkoli i innych placowek oswiatowo - wychowawczych zajmujacych sie pomocy
psychologiczno - pedagogiczna;

3) placowkami sluzby zdrowia;

4) placowkami udzielajacymi pomocy materialnej dziecku i rodzinie;

5) placowkami zajmujacymi sie doradztwem zawodowym;

6) organizacjami spotecznymi;

7) sadem i policja.

2. Wspotpraca z organizacjami i instytucjami wymienionymi w ust. 1 polega na indywidualnych konsultacjach
i wymianie doswiadczeh w zakresie dziatalnosci profilaktycznej, doradczej, orzeczniczej, opiekuriczej. leczniczej
w miare^ biezacych potrzeb i mozliwosci kadrowych.

§ 10. Dzieci, mlodziez oraz rodzice przyjmowani sq na badania w terminach uzgodnionych z psychologiem,
pedagogiem, logoped^ lub innym specjalista. o ile jest zatrudniony w Poradni.

§11. 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach okreslonych w odrebnych przepisach.

2. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzicow albo petnoletniej osoby, ktorej dotyczy opinia.
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3. Jezeli \ celu wydania opinii jest niezbedne przeprowadzenie badari lekarskich. osoba. ktora sklada wniosek.
powinna, na wniosek poradni, przedstawic zaswiadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierajace informacje
niezbedne do wydania opinii.

4. Opinia poradni zawiera w szczegolnosci:

1) oznaczenie poradni wydajacej opinie;

2) numer opinii;

3) date wydania opinii:

4) imie i nazwisko osoby, ktorej dotyczy opinia, date i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania. a w
przypadku ucznia — rowniez nazwe i adres szkoly oraz oznaczenie klasy, do ktorej uczeri uczeszcza;

5) diagnoze poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych oraz mozliwosci
psychofizycznych osoby. ktorej dotyczy opinia, a takze opis mechanizmow wyjasniaj^cych funkcjonowanie tej
osoby;

6) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) podpisy specjalistow, ktorzy sporzadzili opinie;

8) podpis dyrektora poradni.

§ 12. 1. Dzieci i mlodziez oraz ich rodzice moga uzyskac w poradni informacje o wynikach diagnozy
przeprowadzonej w poradni.

2. Informacje, o ktorej jest mowa w ust. 1 wydaje sie na pisemny wniosek rodzicow albo petnoletniej osoby.
ktorej dotyczy informacja.

§ 13. 1. W Poradni dziataj^ Zespoty Orzekaj^ce, ktore powohije dyrektor Poradni.

2. W skJad Zespolu Orzekaj^cego wchodzi:

1) dyrektor Poradni lub upowazniona przez niego osoba - jako przewodniczacy Zespolu;

2) psycholog - opracowujqcy diagnozy psychologiczn^;

3) pedagog - opracowujqcy diagnoze pedagogiczn^;

4) lekarz;

5) inni specjalisci, w tym osoby spoza Poradni. jezeli ich udzial w pracach Zespomjest niezbedny.

3. Zadaniem Zespolu Orzekajacego jest orzekanie o:

l)potrzebie nauczania indywidualnego dzieci i mtodziezy, ktorych stan zdrowia uniemozliwia lub znacznie
utrudnia uczeszczanie do szkoty;

2) potrzebie ksztalcenia specjalnego dzieci i mJodziezy z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,
wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

3) potrzebie zajec rewalidacyjno- wychowawczych;

4) potrzebie indywidualnego obowi^zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

5) opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepeinosprawnosci do
podjecia nauki w szkole.

4. Tryb i sposoby dzialania Zespolu Orzekajacego okreslajq odrebne przepisy.

5. Szczegolowy zakres dzialalnosci orzeczniczej Poradni zawiera Regulamin Zespotow Orzekaj^cych
stanowi^cy wewnetrzn> dokument Poradni.

Rozdzial 3.
ORGANY PORADNI

§ 14. Organami Poradni
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1) Dyrektor Poradni:

2) Rada Pedagogiczna.

§15. 1. Do kompetencji Dyrektora Poradni nalezy w szczegolnosci:

1) kierowanie dzialalnosciq Poradni i reprezentowanie jej na zewnatrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) realizowanie uchwal Rady Pedagogicznej podj^tych w ramach jej kompetencji;

4) dysponowanie srodkami okreslonymi w planie finansowym Poradni i ponoszenie odpowiedzialnosci za ich
prawidlowe wykorzystanie.

2. Dyrektor Poradni decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania pracownikow Poradni;

2) przyznawania nagrod oraz wymierzania kar porzadkowych pracownikom Poradni;

3) wystepowania z wnioskami w sprawach odznaczeri, nagrod i innych wyroznieh dla pracownikow Poradni.

3. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadari wspolpracuje z Radzj Pedagogiczna.

4. W przypadku nieobecnosci Dyrektora Poradni zastepuje go wyznaczony przez niego upowazniony
pracownik Poradni.

§ 16. 1. W Poradni dziata Rada Pedagogiczna.

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni.

3. W sktad Rady Pedagogicznej Poradni wchodza^ wszyscy pracownicy pedagogiczni (merytoryczni)
zatrudnieni w Poradni.

4. Przewodniczacym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni, a pod jego nieobecnosc inna osoba
wyznaczona przez Dyrektora.

5. Przewodniczacy Rady Pedagogicznej jest zobowiazany w szczegolnosci do:

1) realizacji uchwat Rady;

2) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiazujacymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu
i form ich realizacji:

3) przedstawienia Radzie Pedagogicznej raz w roku ogolnych wnioskow wynikajacych ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacji o dzialalnosci Poradni.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej sq organizowane wraz z rozpoczeciem roku szkolnego, po 1 (pierwszym)
semestrze, po zakoiiczeniu roku szkolnego oraz w miare potrzeb.

7. Do kompetencji stanowiacych Rady Pedagogicznej nalezy:

1) zatwierdzanie planow pracy Poradni;

2) podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentow pedagogicznych, opiniowanych przez Rade
Pedagogicznq oraz podejmowanie innych uchwat wynikajacych z organizacji pracy Poradni;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracownikow pedagogicznych;

4) zatwierdzenie innych regulaminow wynikajacych z organizacji pracy placowki.

8. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

1) organizacji pracy, w tym tygodniowego planu pracy;

2) projektu planu finansowego Poradni;

3) wnioskow Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym Poradni odznaczeri, nagrod i innych
wyroznieti.
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9. Organy Poradni zobowia_zane 53 do wspofpracy i wspoldzialania. W przypadku zaistnienia sytuacji
konfliktowej powotywana jest komisja w sklad ktorej wchodzi po 2 przedstawicieli organow Poradni. Komisja
przedstawia wnioski w sprawie rozwi^zania sporu.

10. Czlonkowie Rady Pedagogicznej jest zobowi^zany w szczegolnosci do:

l)czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady ijej komisji. do ktorych zostali powolani
oraz w wewn^trznym samoksztalceniu;

2) realizowania uchwal Rady takze wtedy. kiedy zglosza, do nich swoje zastrzezenia;

3) skladania przed Rada, sprawozdari z wykonania przydzielonych zadari;

4) nie ujawniania spravv poruszanych na posiedzeniach Rady moga.cych naruszac dobro osobiste uczniow lub ich
rodzicow. a takze nauczycieli lub pracownikow Poradni.

11. Szczegolowy zakres dziatalnosci Rady Pedagogicznej zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej stanowiqcy
wewnetrzny dokument Poradni.

Rozdzial 4.
ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§ 17. 1. Szczegotowa^ organizacje dzialania Poradni w roku szkolnym okresla arkusz organizacyjny Poradni.
opracowany przez dyrektora Poradni z uwzglednieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni -
w terminie do 30 kvvietnia danego roku.

2. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadz^cy Poradni^ \ terminie do dnia 25 maja danego
roku.

§ 18. Szczegolowy zakres zadaii pracownikow Poradni wraz z formami ich realizacji okreslony jest w rocznym
Planie Pracy Poradni i indywidualnych zakresach czynnosci.

§ 19. Poradnia dziala w ci^gu calego roku szkolnego. jako placowka, w ktorej nie 53 przewidziane ferie
szkolne.

§ 20. Poradnia jest jednostkjj budzetow^. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej reguluj^ odrebne
przepisy.

Rozdzial 5.
PRACOWNICY PORADNI

§ 21. I. Poradnia kiorujc D\rcktor.

2. Dyrektor Poradni. za zgoda^ organu prowadz^cego Poradnie, moze utworzyc stanowisko wicedyrektora oraz,
w zaleznosci od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakladu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli oraz pracownikow nie
b^dqcych nauczycielami.

4. Pracownikami pedagogicznymi (nauczycielami) Poradni moga. bye: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz
doradcy zawodowi, a takze inni specjalisci. ktorych udzial jest niezbedny do efektywnego udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, mlodziezy, rodzicom i nauczycielom.

5. W Poradni mogq bye takze zatrudniani lekarze - konsultanci:

1) lekarze 53 pracownikami niepedagogicznymi;

2) do zadari lekarza nalezy przygotowywanie diagnoz lekarskich oraz udziat w posiedzeniach zespotow
orzekajqcych na terenie Poradni.

6. Prawa i obovvi^zki pracownikow pedagogicznych Poradni okresla ustawa z dnia 26 styczna 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

7. Praca pracownika pedagogicznego podlega ocenie. Oceny dokonuje dyrektor Poradni.
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8. Zakres zadari pracownikow niepedagogicznych Poradni okresla Dyrektor w przydziale obowiazkow zgodnie
z kwalifikacjami i stanowiskiem pracownika.

9. Pracownicy pedagogiczni sa zobowiazani do:

1) wykonywania swojej pracy na terenie Poradni i poza nia, w zakresach wynikajacych z indywidualnych
przydziatow czynnosci i okreslonych w arkuszach organizacji zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

2) podnoszenia swoich umiejetnosci zawodowych i podejmowania doskonalenia zawodowego w dostepnych
formach w zaleznosci od potrzeb placowki;

3) realizacji zadari wynikajacych z nadzoru pedagogicznego wedhig przyjetego harmonogramu;

4) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i do realizacji jej uchwat;

5) uczestniczenia w pracach zespoJow samoksztalceniowych.

10. Zadania pracownikow pedagogicznych i zakres ich obowiazkow okresla Plan Pracy Poradni na dany rok
szkolny. oraz zakres obowiazkow ustalony przez Dyrektora Poradni.

11. Poradnia zatrudnia w miare potrzeb pracownikow na stanowiskach urzedniczych. pomocniczych i obslugi.

12. Szczegotowy zakres praw i obowiazkow pracownikow okresla Regulamin Organizacyjny Poradni.

13. Do szczegolnych obowiazkow psychologa zatrudnionego w Poradni nalezy:

l)diagnozowanie poziomu rozwoju potrzeb i mozliwosci oraz zaburzeri rozwojowych i dysfunkcyjnych dzieci
i mtodziezy;

2) prowadzenie badari psychologicznych na potrzeby orzecznictwa;

3) opracowywanie opinii psychologicznych na podstawie przeprowadzonych badari - na wniosek rodzicow lub
opiekunow dziecka. uczniow petnoletnich, aw przypadku diagnozowania dysleksji u uczniow w szkotach
ponadgimnazjalnych rowniez na wniosek szkoly;

4) prowadzenie konsultacji wychowawczych, udzielania porad rodzicom. nauczycielom i wychowawcom;

5) prowadzenie dziatari terapeutycznych, zgodnie z posiadanym przygotowaniem:

6) prowadzenie oddziatywari psychoedukacyjnych w stosunku do mlodziezy, rodzicow i nauczycieli-zgodnie
z potrzebami: udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom;

7) w przypadku posiadania uprawnieri prowadzenie w razie potrzeby mediacji i interwencji;

8) prowadzenie dzialari o charakterze edukacyjnym w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci
i mtodziezy;

9) wspomaganie dzieci i mlodziezy w zaleznosci od potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. poprzez podejmowanie
roznorodnych dzialari i ukierunkowywanie postepowania;

10) wspolpraca z przedszkolami, szkotami i placowkami (zgodni z przydziatem obowiazkow) w zakresie
doradztwa, rozpoznawania specyficznych trudnosci w uczeniu sie. opracowywanie indywidualnych programow
edukacyjno-terapeutycznych; udziat w zespotach na terenie placowek zgodnie z potrzebami.

14. Do szczegolnych obowiazkow pedagoga zatrudnionego w Poradni nalezy:

1) diagnozowanie problemow dzieci i mlodziezy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

2) prowadzenie badari pedagogicznych oraz konstruowanie diagnoz. rowniez na rzecz zespolow orzekajacych;

3) opracowywanie informacji o dziecku na wniosek rodzicow, opiekunow prawnych i uczniow pehioletnich:

4) prowadzenie oddziaK'wari psychoedukacyjnych zgodnie z potrzebami mlodziezy. rodzicow i nauczycieli;

5) prowadzenie konsultacji wychowawczych, udzielanie porad rodzicom, nauczycielom i wychowawcom;

6) prowadzenie dzialari terapeutycznych, zgodnie z posiadanym przygotowaniem;

7) prowadzenie dziatari o charakterze edukacyjnym z profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i mtodziezy;
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8) wspomaganie dzieci i miodziezy w zaleznosci od potrzeb rozwojowych i intelektualnych:

9) wspolpraca z przedszkolami, szkolami i placowkami \ zakresie rozpoznawania specyficznych trudnosci
w uczeniu sie. opracowywania indywidualnych programow edukacyjno-terapeutycznych.

15. Do szczegolnych obowia^zkow logopedy zatrudnionego w Poradni nalezy:

1) przeprowadzanie badaii logopedycznych oraz konstruowanie na ich podstawie diagnoz logopedycznych:

2) prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci i miodziezy, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami;

3) w miar^ potrzeb udzial w zespolach orzekaj^cych Poradni:

4) udzielanie rodzicom wskazowek do pracy z dzieckiem w domu;

5) opracowywanie informacji o dziecku na wniosek rodzicow i opiekunow prawnych;

6) prowadzenie konsultacji logopedycznych dla rodzicow i nauczycieli: wspotpraca z przedszkolami, szkolami
i placowkami w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej;

7) w miar$ potrzeb udzial w zespotach konstruuj^cych indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz
programy dzialari wspieraja.cych na terenie przedszkoli i szkoh

16. Do szczegolnych obowia^zkow doradcy zawodowego zatrudnionego w Poradni nalezy:

1) podejmowanie dzialari z zakresu doradztwa zawodowego na terenie Poradni i w szkolach:

2) gromadzenie, aktualizacja i udostepnianie informacji edukacvjnych oraz zawodowych wtasciwych dla danego
poziomu ksztalcenia;

3) dostarczanie wiedzy na temat: wymaganych umiejetnosci i cech osobowych na roznych stanowiskach pracy.
niezbednych kwalifikacji do wykonywania roznych zawodow. tendencji na rynku pracy;

4) wskazywanie uczniom i rodzicom dodatkowych zrodel informacji (na poziomie regionalnym,
ogolnokrajowym, europejskim i swiatowym) dotycz^cych r>'nku pracy, trendow rozwojowych w swiecie
zawodow i zatrudnienia;

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie wyboru drogi ksztalcenia, wtym drogi
zawodowej;

6) prowadzenie indywidualnych konsultacji, ktorych celem jest pomoc uczniom w okreslaniu wlasnych
zainteresowari. uzdolnien i predyspozycji zawodowych;

7) prowadzenie grupowych zajec aktywizuj^cych, przygotowujqcych uczniow do swiadomego planowania kariery
i podjecia roli zawodowej;

8) wspieranie w dziatanlach doradczych rodzicow i nauczycieli.

Rozdzial 6.
DOKUMENTACJA PORADNI

§ 22. 1. Obowia_zujqc^ na terenie Poradni dokumentacj? stanowia w szczegolnosci:

1) roczny plan pracy Poradni;

2) sprawozdanie z jego realizacji;

3) tygodniowy rozktad zajec pracownikow;

4} karty indywidualne badanych;

5) dzienniki zajec specjalistycznych z grupij:

6) protokoty posiedzeri Rady Pedagogicznej;

7) protokoly posiedzeri Zespolow Orzekaj^cych;

8) indywidualne dzienniki pracy;

9) zeszyty kontroli wewnetrznej i zewnetrznej;
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10) arkusz organizacyjny na dany rok;

l l )wykaz alfabetyczny dzieci i mtodziezy korzystajqcych z pomocy poradni. zawierajqcy numer porz^dkowy,
imie (imiona) i nazwisko, date urodzenia i adres zamieszkania:

12)rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeri, zawieraj^cy numer porza,dkowy, numer opinii lub
orzeczenia oraz date wydania opinii lub orzeczenia:

13)dokumentacja, o ktorej mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola.
szkoty i placowki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzajow
tej dokumentacji.

2. Poradnia prowadzi. przechowuje oraz archiwizuje posiadane dokumenry zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w odrebnych przepisach.

Rozdzial 7.
POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 23. 1. Nowelizacji Statutu Poradni dokonuje sie na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora placowki.

2. Zmiany Statutu uchwala Rada Pedagogiczna Poradni.

§ 24. Sprawy nie objete niniejszym Statutem reguluja, odrebne przepisy.
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