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Działając na

podśt-awie

art.72 ust. 1 u.s.o. w zw. z art.82 ust. 2 u.s.o., rada pedagogiczna

podejmuje następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr5lO912021Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku
z dnia 0t.O9.2O2l r.

w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku
i uchwalenia tekstu jednolitego

l.

Rada pedagogiczna zatwierdza projekt zmian statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Turku wynikających z uchwałv nr 2lO8l2O2L. ustala nowe, ujednolicone brzmienie statutu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku, o następującej treści:

sTATUT
PORADNI PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNEJ \il TURKU
Spis treści
P.':ozdziń 1. Postanowienia ogólne
Rozdziń 2. Zal<r es dzińania poradni
Rozdziń 3. Cele i zadańa Poradni oraz formy udzielania pomocy psychologi cmto-

pedagogicznej
Rozdziń 4. Wydawanie opinii i otzęczęń
Rozdziń 5. Organiz acja ptacy
Ptozdziń 6. Organy Poradni i ich kompetencje
Rozdział 7. Pracownicy Poradni
Rozdział 8. Dokumentacja Poradni
Rozdziń 9 . Zasńy gospodarki finansowej
Rozdziń 1 0. Postanowienia końcowe

Rozdział l,
Postanowienia ogólne
§ 1. Placówka nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogtcznaw Turku.
§ 2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Turku, zwarla dalej Poradnią, jest publiczną
placówką oświatową.
§ 3,Siedziba Poradni mieścisię w Turku, ul. Kościuszki 6.
§ 4. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Turecki. Organem sprawującym nadzót
pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświatyw Poznaniu.
§ 5. PoradniauĘwa dwóch pieczęci podłuzrrych o treści:
Poradnia Psychologiczno-Pedag o giczna
62-700 Turek,
ul. Kościuszki 6
tel. (0 -63)278 50 73

NIP 668-17-46-15loraz

1

Poradnia Psychologiczno-Pedag ogiczna
62-700 Turek,
ul. Kościuszki 6
tel. (0 -63) ż78 50 73
NIP 668-17-46-15l REGON 310500352

PoradniauĘwadwóch pieczęci okrągłych:
1) PQRADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W TURKU - małapieczęc;
2) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W TURKU - dużapieczęc.
7. Podstawę prawlą działalnościPoradni stanowią w szczegóIności:
1) Ustawa zdnia7 v,rzęśnia1991r. o systemie oświaty(Dz. U. z2OżO,poz.1327);
2) Ustawa z dnia ż6 stycznia |982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2019, poz. 2215);
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowy ch zasad działania publicznych Poradni psychologicmo-pedagogicznych,
w tym publicznych Poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 r. poz.I99 zpóźn. zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013 t. poz. 53ż zpóżn. zm.);
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia ż0I7 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkol ach, szkoLach i placówkach (Dz. U . 2017 r. poz.I59l z póżn, zmianami);
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomaganiarozwoju dzięci (Dz.U.ż0I7 r. poz.1635);
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25,08.2017r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz.U. ż0I7 t. poz. 1658);
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 wrzęśnia 2017 r. w sprawie
orzęczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych

§ 6.

§

poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U . 2017 2017 r. poz.I1 43);

9) Decyzja Kuratora Oświatyw Poznaniu o powołaniu Poradni Psychologiczno10)

Pedagogicznej;
Decyzja organu prowadzącego.

Rozdzia|2
Zakr es działania poradni
§ 8. Teren działaniaPoradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku obejmuje powiat Turek:

miasto Turek i gminy powiatu tureckiego w ich aktualnych granicach administracyjnych.
§ 9. Poradniaudziela pomocy dzieciom i młodzieĘ, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli,
szkół lub placówek mających siedzibę na terenie jej działania, Dzieci nie uczęszczające óo
wymienionych instytucji, zamieszkujące na terenie powiatu tureckiego oraz ich rodzice
korzystają z pomocy Poradni w Turku.
§ 10. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie,
Poradnia możeldzielać pomocy dzieciom irńodzieĘ, rodzicom i nauczycielomzprzedszkoli,
szkół i placówek niemających siedziby na terenie dziŃania Poradni oraznięzamieszkałym na
terenie dzińaria poradni dzieciom i rodzicom dzięci nieuczęszczających do przedszkola,
szkoły lub placówki.
11.
W przypadkach szczegóInie uzasadnionych i za zgodą dyrektora Poradni istnieje możliwość
§
udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieżyoruz rodzicom tych
dzieci, uczący ch się poza powiatem.
2

Rozdział 3
Cele i zadania Poradni oraz formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 12. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzęnia i rŃodzieĘ pomocy
psychologiczno-pedagogiczrej, w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze
kierunku ksźałceniai zawodu, a takżę udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej rwiązanej z wychowywaniem i ksźałcęniemdzięci
iŃodzieĘ, atakże wspomaganie przedszkola, szkoĘ i placówki w zakresie realizacji zadań

dydaktycznych, wychowaw czy ch i opiekuńczych,
§ l3. Do zadńporadni naleĘ:
1) diagnozowanię dzięci i rŃodzieĘ;
2) udzieIarlie dzięciom imłodzieĘ oruzrcdzicom bezpośredniej pomocy psychologięmopedagogiczrrej;
3) realizowanłe zadń profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edŃacyjną
funkcję przedszkolą szkoły i placówki, wtym wspieranie nauczycieliw ronłłiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawcrych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
rcalizacjt zadań dydaktycznycho wychowawc zy ch i opiekuńczych.
14.
1.Diagnozowanie
dzieci imŁodzieĘ jest prowadzone w szczególności w celu okręślenia
§
indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych dzięci
młodzieĘ, wyjaśnienia mechanizmów ich fuŃcjonowania
w odniesieniu do zgŁaszanego problemu orazwskazania sposoburozwiązania tego problemu.
2. Efektem diagnozowan ia dzięci i lntłodzieĘ j e st w szcze gó lno ści :
1) wydanie opinii;
2) wydanie orzeczęnia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnowychowawczyah, indywidualnego obowiązkowęgo rocznego przygotowania
przedszkolnego lub indywidualnego naucz anla dzięci i rŃodzieĘ ;
3) objęcie dzieciirńodzieĘ albo dzieci irŃodzieĘ orazrcdzicówbezpośredniąpomocą
psycholo giczro-pedag o giczną;
4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy zdńeómiiŃodzieżąorazrodzicami.
§ 15. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i rńodzieĘ
oruzrodzicom polega w szczególności na:
1) prowadzeniu terapii dzieci irŃodzieĘ orazichtodzin;
2) udzielaniu wsparcia dzieciom imłodzieĘ wymagającym pomocy psychologicznopedagogiczrrej lub pomocy w wyborze kierunku ksźałcenia zawodu oraz
planowaniu ksźałcęniai kariery zawodowej;
3) udzielaniu pomocy rodzicom w rczpo7r|awaniu rozwijaniu indywidualnych
potrzeb rozwojowych
edukacyjnych Qtaz indywidualnych możliwości
psychofizycmych dzięci
nńodzieży otaz
rozwtęywaniu problemów
edŃacyj nych i wychowawczych.
psychologiczro-pedagogicnta udzielana bezpośrednio dzieciom, młodzieĘ
Pomoc
2.
i rodzicom orźv pomoę udzięlana nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych
lub specjalistom jest udzielana w szczególności w formię:
1) indywidualnych lub grupowych zajęóterapeu§cznych dla dzieci iŃodzieĘ;
2) terapiirodziny;
3) grup wsparcia;
4) prowadzeńamediacji;
5) interwencji kryzysowej;
6) warsźatów;
7) porad i konsultacji;

i
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8) wykładów i prelekcji;
9) działalnościinformacyjno-szkoleniowej
10) udziału w spotkaniach

;

odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych

i specjalistów;
1) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
I2) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samoksńałcenia dla nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,którzy w zorgartizowany sposób
współpracuj ą ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez
wymianę doświadczeń.
§ 16. Realizowanie zadafi profilaktycznych oraz wspierujących wychowawczą i edukacyjną
1

funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
problemów dydaktycznych i wychowawczych, polega w szczególności na:
1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych
pomocy W:

w rozwiązywaniu
lub

specjalistom,

a)rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
mozliwości psychofizycznych dzieci imłodzieĘ, w łm w rozpoznawaniu ryzyka
wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły

2)

podstawowej;
b)planowaniu i rca|izacji zadań z zal<resu doradźwa edukacyjno-zawodowego;
c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
współpracy z,przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu
przęz przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych;
3) współpracy) na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub
rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,
odpowiednich zę względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
mozliwości psychofiryczne dziecka niepełnosprawrrego albo pełnoletniego ucma
niepełnosprawnego;

4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub
5)

specjalistom,
pomocy w rozwięywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
podejmowaniu dzińńzzal<ręsuprofilaktykiuzaleźmięń i innych problemów dzieci

imłodzieĘ;

6) prowadzęniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci

*,

i rŃodzieĘ, rodziców i nauczycieli;
7) :udzielartiu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami
pedagogicmymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup
wychowaw cry ch i specj alistom.
i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
17.
Organizowanie
§
realizacji zadń dydalłycznych, wychowawczych i opiekuńczych, polega na zaplanowaniu
i przeprowadzeniu dzińń mających na celu poprawę jakościpracy przedszkola, szkoły lub
placówki w zakresie:
1) wynikającym z kieruŃów rea|izacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej
pństwa, ustalanych przez ministra właściwegodo spraw oświatyi wychowania;
2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest
badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji
zewnętrznej;
4

3)
4)

realizacji podstaw programowych;
tozpoanawania potrzeb dzieci i rŃodzieĘ oraz indywidualizacji prooesu nauczania
i wychowania;
5) analizy wyników i wniosków z nńzoru pedagogicznęgo oruz wyników sprawdzianu
egzaminów oraz potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników
i wniosków;
6) innych potrzeb wskazanychprzezprzedszkole, szkołę lub placówkę.
18.
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
§
l) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoĘ lub placówki;
2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola,
szkoły lub placówki;
3) zaplanowanie form wspomagania i ich r ealizację;
4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form
wspomagania.
1.
W poradni dzińają zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powołane na
19.
§
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest realizowane w Poradni Psychologic7rLo Pedagogicznej w Turku na podstawie indywidualnych zarządzeń dyrektora poradni,
realianjąc wskaząnia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.
20.
1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów,
§
logopedów i doradców zawodowych.
2. Zadaniaporadni, w zalężtlościod potrzeb, mogą byórcalizowane równiężptzy pomocy
innych specjalistów, w szczególności lekatzy, których udzłałjest niezbędny do
efeĘwnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom iŃodzieĘ,
rodzicom i nauczycielom,
3. Poradnia realizuje zadania współdziałĄąc także z innymi poradniami, placówkami
doskonalenia nauczycieli
bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami
pozaruądovłymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzięciom
i rr/rodzieĘ oruz rodzicom i nauczycięlom.
4. Pomoc dzieciom rŃodzieĘ możę być udzielana w poradniach takze przęz
wolontariuszy, kórzy wspierają realizację zńań z zabesu pomocy psychologięznopedagogicznej świadcz onej przez poradnię.
5. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni realizują swoje zadania na teręnie
poradni otazpozanią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w
środowiskurodzinnym dzieci i rŃodzieĘ .
21.
Korzystanie z pomocy udzielanej przęz Poradnię Psychologiczno_Pedagogicznąw Turku
§
jest dobrowolne i nieodpłatnę.
Rozdział 4
Wydawanie opinii i orzeczeń

i

i

i

§ 22. I. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka albo
pełnoletniego uczłtia, którego dotycry opinia, w terminie nie dłwszym niz 30 dni,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższymniż 60 dni, od dnia
ńożęniawniosku.
ż. Wniosek powinien zawięraó uzasadnienię.
3. Osoba składająca wniosek o wydanie opinii, możę dołączyć do wniosku posiadaną
dokumentację uzasadniającą wniosek: wyniki obserwacji i badń psychologicmych,
pedago gicznych, logopedy czny ch i lekarskich, opinię nauczycieli, wychowawców grup
wychowaw cry ch lub specj alistów.
5

w sprawach określonych w ustawie z dnial4 grudnia ż016r.
Prawo oświatowe, w ustawie z dnia26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr
2I, poz. 94, z poźn. zm.3) otaz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.
2. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach niż określone w .vqvżeJ
wymienionych przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzięci
irriodzieĘ oraz informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
3. lężęIi w celu wydania opinii niezbędne są wyniki badań lekarskich, na wniosek poradni
wnioskodawca przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka lub
ucznia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
4. Na pisemny wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia
Poradnia przekazĄe kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której
§ 23. 1. Poradnia wydaje opinie

f]

uczęszcza dziecko.
24.
Na
wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia Poradnia ptzekazĄe
§
teczkę indywidualną dziecka lub ucznia do innej poradni.
§ 25. 1. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekĄące, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Zespół Orzekający powołuje dyrektor poradni. Pracą zespołu kieruje jego
przewodntczący.
3. Szczegółowe zasaĘ działaria zespołów określaRegulamin DziŃania Zespołów
Orzekających.
4. Zespoły na pisemny wniosek rodzica dzieckalucznia lub na pisemny wniosek
pełnoletniego ucznia wydaj ą:

1)

otzeczenia o potrzebie ksźałceniaspecjalnego dla dzięci i rŃodzieĘ
niepełnosprawnych: niesĘszących, słabosłyszących,niewidomych,
słabowidzących, z niepełnosprawnościąruchową, w tym z afazją,

z

5.

6,
7

.

niepełnosprawnościąintelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym, z altyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami
sprzężonyml oraz dla dzięci i rńodzieĘ zagrożonych niedostosowaniem
społecznym oraz niedostosowanych społecmie;
2) orzęczęnta o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego;
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nalczania dla uczniów, których stan
zdrowiauniemozliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
4) orzeczeniao potrzebie zajęćrewalidacyjno-wychowawczych dla dzieciimłodzieĘ
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim;
5) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Poradnia posiada uprawnienia do wydawania orzęczeń o potrzebie ksźałcenia
specjalnego dla dzięci niesłyszących i słabosłyszących,dzięci niewidomych
i słabowidzących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na terenie dzińania
powiatu tureckiego na podstawie Decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr WE4251212004 z dnia26 stycznia2))4r wskazującej Poradnię jako właściwądo orzekania
w tych przypadkach.
Zespół wydaje orzęczeniai opinie dladzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli,
szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie dzińania poradni.
Zespół wydaje otzeczenia o potrzebie ksźałcenia specjalnego , orzeczenia o potrzebie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzęczęnia
o potrzebie zajęó rewalidacyjno-wychowawczych i opinie dla dzięci, które nie
tozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowatia przedszkolnego i nie
korzystają z wychowania ptzedszkolnego, oraz dzięc| które nie są objęte zajęciami
rewal i dacyj no -wy cho w aw czy mi, a zamieszkuj ą na tereni e działania P oradni.
6

8.

ZespóŁ wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieĘ nieuczęszczĄących do przedszkola,
szkoły lub ośrodka,zamieszkujących na terenię dziŃania Poradni.
§ 26. 1. Wniosęk składa się w formie papierowej albo elektronicznej.
2. Do wniosku wnioskodawca dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek: diagnozę
psychologiczno - pedagogiczną (ięślinie była wykonana w tutejszej Poradni), opinie
i zaświadczenia specjalistów, wyniki obserwacji i badań psychologicznych,
pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną doĘczącą leczęnia
specjalistycznęgo, wcześniejsze orzeczęnia i opinie, jeślitakie były wydane.

Rozdzial5
Organizacja pracy
§ 27. l. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określaarkusz
organizacyjny Poradni, opracowąny ptzez Dyrektora Poradni, z uwzględnięniem rocznego
planu pracy onzplanu finansowego Poradni.
2. Arkusz organizacyjny poradni zatwięrdza organ prowadzący Poradnię.
3.W arkuszu organizacyjnym Poradni zamięszcza się w szczególności: liczbę pracowników
poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, stopień awansu
zawodowego otazogólną liczbę godzinzajęćfinansowanych ze środków ptzydzielonychptzez
organ prowadzący.
§ 28. Wewnętrmląorganizacjępracy Poradni waruŃuje przldztałszkół i przedszkoli pomiędzy
pracowników p edago gi cznych ot az charuktet zgłaszane go problemu.
§ 29. 1. Poradnia dzińaw ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidzianę ferie
szkolne.
2. Poradnia działaprzez pięó dni w §godniu.
3. Dzienny czas ptacy Poradni ustala Dyrektor za zgodą organu prowadzącego,
§ 30. Pracownicy pedagogiczni Poradni wykonują zńania ujęte w rocznych planach pracy
poradni zgodnie z prry dzińem czynności.

Rozdział 6
Organy Poradni i ich kompetencje
§ 31. Organami Poradni są:
1)

Dyrektor Poradni;

2) Rada Pedagogiczna.

#

§ 32. 1. Dyrektor Poradni w ramach posiadanych kompetencji, ma prawo do:
1) zatrudniania i zv,lalniania nauczycieli oruz innych pracowników Poradni;
2) wydawania poleceń sfuzbowych wszystkim pracownikom Poradni;
3) premiowania i nagradzania pracowników oraz wymierzaniakar porządkowych;

4) decydowania

o

wewnętrznej oryartizacji pracy Poradni

i jej

bieżącym
funkcjonowaniu;
5) dysponowania środkamifinansowy mi przy znanymi na działalnośóPoradni ;
6) podpisywania dokumentów i korespondencji;
7) występowania z wnioskiem do organu prowadzącego o powierzenie stanowiska
wicedyrektora innemu pracownikowi pedagogicznemu Poradni;
8) występowanie z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) o nagrody
i odnlaczęnia dla pracowników Poradni.
2. Dyrektor poradni w szczególności:
1 ) kieruj e bieżącą działalno ściąporadni or az r epr ezenĘ e ją na zewnątrz;
2) sprawuj e nadzót pedagogiczny;
3) dokonuje oceny pracy pracowników;
7

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte

ł

w

ramach

jej

kompetencji
stanowiących;
5) przewodnlczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Orzekającego;
6) dysponuje środkami określonymi w planie ltnansowym Poradni i ponosi
odpowiedzialnośó za tch prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni;
7) zapevłnia klientom i pracownikom Poradni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
8) wdraża odpowiednie środki techniczne t organizacyjne zapewniające zgodność
przetwarzania danych osobowych przez Poradnię z przepisami o ochronie danych
osobowych;
9) sprawuje kontrolę zarządczą;
10) egzekwuj e ptzestrzeganie zasad dyscypliny pracy;
11) umozliwia pracownikom poradni korzystanie z różnych form doskonalenia
zawodowego;
12) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowe go nauczyciela,
13) wykonuje inne zadania wynikające zprzepisów szczególnych.
3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
zprzepisami prawa.
4. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor nięzwłocznie zawiadamia organ
prowadzący oryz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 33. 1. W poradni działa Rada Pedagogiczna będąca organem kolegialnym placówki
w zakresie realizacji jej zadń statutowych.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni.
3. W zebraniach rady mogą brac udział z głosem doradczym osoby zaproszone ptzez
przewodnic zącego rady pedagogicznej .
4. Zebrania rady są protokołowane.
5. Protokolanta powołuje przewodniczący Rady Pedagogicznej.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej naleĘ:
1) zatwierdzanie planów pracy Poradni;
2) ustalanie organizacji doskonalenia za,wodowego pracowników pedagogicznych
Poradni;
3) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy Poradni.
4) zatwrcrdzanie do realizacji programów własnych opracowanych przezpracowników
pedagogicznych Poradni.
1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy poradni, w tym tygodniowy rozkŁad zajęć;
2) projekt planu finansowego poradni;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w poradni;
4) wnioski dyrektora o prryznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych
wyróznień;
5) propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym
staĘch prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć.
8. Pracownicy są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste badanych, ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników Poradni.
9, Rada Pedagogicznamożę wystąpió z wnioskiem o odwołanie dyrektorazpełnionego
stanowiska.
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10. Rada Pedagogiczra prowadzi swoją działalnośćw oparciu o ustalony Regulamin Rady

Pedagogiczrej.
§ 34. 1. Spory i sytuacje konfliktowe między organami Poradni sąrozwiązywane wewnątrz
Poradni w sposób demokratyczny
obieĘwny (przy rozsttzyganiu sporu naleĘ
uwzględnió dobre imię placówki i godnośćpracownika).
2. W przypadku niemozności tozwiązania strony mogą dochodzió swoich roszczęi
w drodze postępowania administracyjnego.

i

Rozdzial7

Pracownicy Poradni
Dyrektor Poradni jest przełożonympracowników Poradni.
2. Dyrektor Poradni, zazgodąorganu prowadzącego Poradnię, moze utworzyć stanowiska
wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektotów oruz w zależnościod potrzeb, inne
stanowiska kierownicze.
36.
1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów,
§
logopedów, doradców zawodowyęh oraz lękarza - konsultanta, a także innych specjalistów,
których udńŃ jęst niezbędny do efektywnego udzięlania pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom i rŃodzieĘ, rodzicom i nauczycielom.
2. Poradniazatrudniapracownikówpedagogicznych, których status określaustawa ,,Karta
Nauczyciela'o.
§ 37. 1. Czas ptacy pracownika pedagogicznego Poradni zatrudnionego w pełnym wymiarze
zĄęć nie możę ptzekaczać 40 godzin naĘdzień.
2. W ramach czasv ptacy, o którym mowa w ust.l pracownik pedagogiczny Poradni
obowiązany jest realizowaó:
1) obowiązkowe zajęcia prowadzone bezpośrednio z dzięómi i rŃodztężą i na ięh rzecz
w wymiarze 20 godzintygodniowo;
2) inne zajęcia i czynności wynikające zzadń statutowych Poradni;
3) zajęcia czynności zwtązane z ptzygotowaniem się do zajęó, samoksźałceniem
i doskonalenięm zawodowym.
Pracownicy pedagogiczni Poradni są zobowiązani do doskonalęnia kompetencji
38.
§
zawodowych i podno szęnia poziomu ńedzy merytoryczrrej.
39. Zadania pracowników pedagogicznych Poradni określaDyrektor Poradni
w indywidualnych Zakresach obowiązków pracowników pedagogicznych naposzczęgólnych
stanowiskach.Przydziń czynności obejmuje zarówno dzińanianaterenie Poradni, jakrówniez
zadania realizowane poza poradnią,w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach
oraz środowiskurodzinnym dzięci imłodzieĘ.
§ 40.1. Poradnia zatrudńa pracowników administracji i obsługi, których status określają
odrębne przepisy.
2. Zadańa pracowników administracji obsługi Poradni okręślaDyrektor Poradni
w indywidualnym przydziale czynności, zgodnie z kwalifikacjami i stanowiskiem
pracownika.
3 . D o zadai pracowników administracyj nych naleĘ zabezpieczęńę działa|no ściPoradni
w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej, kadrowej i finansowej , do zadńpracownika
obsługi naleĘ utrzymanie czystości.
41.
Pomoc
dzieciom i rŃodzieĘ możę byó udzielana w Poradni takZę przez wolontariuszy
§
ptzeńdzianych
na zasadach
obowiązującymi przepisami pfawa.
§ 42. Pracowników Poradni obowiązuje ptzestrzeganie tajemnicy zawodowej.
§ 43. Wszystkich pracowników Poradni obowiązują przepisy w sprawie ochrony danych
osobowych.
§ 3

5.

1

.

i

§

i
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Rozdział 8
Dokumentacja Poradni
§ 44. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) planpracyPoradni;

2)
3)
4)
5)
6)

regulamin pracy Poradni;
dokumentacja kontroli zarządczej;
dokumentacja nadzoru pedagogicmego;
budzet- plan finansowy;
księgi inwentarzowe;
7) jednoliĘ rzeczowy wykazahJ;
8) księga protokołów Rady Pedagogicznej;
9) protokoły posiedzeń Zespofu Orzekającego;
10)program elektroniczny - baza dzięci i rŃodzieży korzystających z pomocy poradni,
zawierający numer nadany przezporadnię przy zgŁoszeńu, imię (imiona) i nazwisko
dziecka albo pełnoletniego uczńa,jego datę urodzenia, numer PESEL, a w prrypadku
braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tozsamośćoraz
adres zamieszkania;
1 1) rejestr wydanych opinii, rejestr wydanych orzeczeń, lvqlku wydanych zaświadczeh;
I2)teczJ<t indywidualne zawierające dokumentację badan i prowadzonych terapii;
1 3) dzienniki indywidualnych zĄęó ptacowników pedagogicznych Poradni;
14) lista obecności pracowników;
15)Polityka Bezpieczeństwa PrzetwarzańaDanych Osobowych i InstrukcjaZarządzańa
Systemem InformaĘcznym słuzącym do Ptzekazywania Danych Osobowych;
16) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 9
Zasady gospodarki fi nansowej
§ 45. Poradnia jest jednostką budzetową, samodzielną pod względem finansowo-księgowym,
podlegającą nadzorowi organu prowadzącego.
§ 46. Poradnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

§ 47. I. Za prowadzenie przez Poradnię prawidłowej gospodarki finansowej wyłączną
odpowiedzialnośćponosi Dyrektor Poradni.
2. Dyrektor Poradni ponosi pełną odpowiedzialnośćza prawidłowe, tj. rzetelne, celowe,
oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarządmieniem Poradni.
3. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w § 47 pkt. 2 Dyrektor Poradni odpowiada
w szczegóIności za:
1) prawidłowe, tj. zgodne z zapisatrti rocznego planu finansowego, gospodarowanie
środkami finansowymi Poradni;
2) terminowe rozliczanię za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym
Poradnię środków otrzymany ch z budżętu tego organu;
3) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych prrry
zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków budzeto}vych ottzymanych od
ofganu prowadzącego Poradnię, objętych rocznym planem finansowym Poradni.
48.
W
zakresie spraw, o których mowa w § 47 Dyrektor Poradni podlega nadzorowi organu
§
prowadzące go Poradnię, na zasadach wynikaj ących z o drębnych przepi sów.
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Rozdział 10
postanowienia końcowe

§ 49. W

sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązują powszechnie
obowiązujące przepisy oraz ptzepisy regulaminów, procedur i standardów wewnętrznych

Poradni,

lI.

Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie, a żaden z członków zebrania nie wstrzymał
się od głosu.
ll!.
Wykonanie uchwały nr 5lO9l2O21 powierza się Dyrektorowi poradni.

lV.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy Poradni

f

tL

