
                                                                                      Załącznik Nr 1  do uchwały NR IV/ 2017/2018
                                                     Rady Pedagogicznej PPP-P w Myszkowie z  dnia 1 września 2017 r.

S T A T U T
PUBLICZNEJ    PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W  MYSZKOWIE



Źródła prawne statutu:

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z

późn. zm.),

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), 

 Ustawa z 7 września 1991 r.  o systemie oświaty  (t.j.  Dz. U. z 2016 r.

poz.1943 ze zm.),

 Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (t.j. Dz.U. z 2017r.,

poz. 1189               ze zmianami)

 Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w

sprawie  szczegółowych  zasad  działania  publicznych  poradni

psychologiczno  –  pedagogicznych,  w  tym  publicznych  poradni

specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz. 199 z późń. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002

r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w

tym publicznej  poradni  specjalistycznej  (Dz.U.  z  2002 r.  Nr  223,  poz.

1869 ze zm.)

 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.

w  sprawie  orzeczeń  i  opinii  wydawanych  przez  zespoły  orzekające

działające  w  publicznych  poradniach  psychologiczno-pedagogicznych

(Dz. U. z 2008r. Nr173, poz. 1072)

 Rozporządzenie  MEN z  24 sierpnia  2017 r.  w sprawie  organizowania

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1635).

2



Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Myszkowie,  zwana  dalej  „Poradnią”  nosi

nazwę pełną: Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszkowie .

2.Skrót nazwy Poradni brzmi : PPP-P w Myszkowie.

§ 2

1. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Myszkowski. 

2. Organem nadzoru pedagogicznego dla Poradni jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

§ 3

Terenem działania Poradni jest teren Powiatu Myszkowskiego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PORADNI 

§ 4

Celem  Poradni   jest  udzielanie  dzieciom,  w  wieku  od  urodzenia,  i  młodzieży  pomocy

psychologicznej,   pedagogicznej,  logopedycznej  oraz  pomocy  w  wyborze  kierunku

kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej  związanej  z wychowywaniem  i  kształceniem  dzieci  i  młodzieży,  a  także

wspomaganie  przedszkoli,  szkół  i  placówek  w  zakresie  realizacji  zadań  dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych. 

§ 5

1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli,

szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

2. W  przypadku  dzieci  i  młodzieży,  które  nie  uczęszczają  do  przedszkola,  szkoły

lub placówki  oraz   ich  rodziców,  pomocy  udziela  poradnia  właściwa  ze  względu  na

miejsce zamieszkania dziecka.

3. Na  podstawie  porozumienia  zawartego  między  organami  prowadzącymi  poradnie,

Poradnia  może  udzielać  pomocy  dzieciom  i  młodzieży,  rodzicom  i  nauczycielom

z przedszkoli,  szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz

niezamieszkałym  na  terenie  działania  Poradni  dzieciom  i  rodzicom  dzieci

nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.
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§ 6

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 7

Poradnia realizuje następujące zadania:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2) udzielanie  dzieciom  i  młodzieży  oraz  rodzicom  bezpośredniej  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a) prowadzenie  terapii  psychologicznej,  pedagogicznej  i  logopedycznej  dzieci

i młodzieży,

b) udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom,

c) pomoc  w wyborze  kierunku  kształcenia  i  zawodu oraz  planowaniu  kształcenia

i kariery zawodowej,

d) udzielanie  pomocy  rodzicom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych

potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  ich

dzieci,

e) udzielanie  rodzicom  pomocy  w  rozwiązywaniu  problemów  edukacyjnych

i wychowawczych dzieci i młodzieży. 

1) realizowanie  zadań  profilaktycznych  oraz  wspierających  wychowawczą

i edukacyjną funkcję przedszkola,  szkoły i placówki,  w tym wspieranie nauczycieli

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

2) organizowanie  i  prowadzenie  wspomagania  przedszkoli,  szkół  i  placówek

w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 8

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży  prowadzone jest w celu:

1) określenia  ich  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz

indywidualnych możliwości psychofizycznych;

2) wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego

problemu;  

3) wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. 

1. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży w Poradni  jest w szczególności:

1) Udzielenie porad, wydawanie opinii, orzeczeń, informacji o wynikach diagnozy;

2) objęcie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-

pedagogiczną;

3) wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci
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4) wspomaganie nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

1. Poradnia  wydaje  opinie  w  sprawach  określonych  w odrębnych  przepisach,  w  innych

sprawach  związanych  z  kształceniem  i  wychowaniem  dzieci  i  młodzieży,

a w szczególności w sprawie:

1) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

2) odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;

3) możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej;

4) zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;

5) dostosowania  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  programu  nauczania

do indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości

psychofizycznych ucznia;

6) o specyficznych trudnościach w uczeniu się;

7) objęcia  ucznia  pomocą  psychologiczno  –  pedagogiczną  w  przedszkolu,  szkole

lub placówce;

8) zindywidualizowanej  ścieżki  realizacji  obowiązkowego  rocznego  przygotowania

przedszkolnego;

9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

10)  nauki w klasie terapeutycznej;

11)  pierwszeństwa  przyjęcia  ucznia  z  problemami  zdrowotnymi  do  szkoły

ponadpodstawowej;

12)  odroczenia  rozpoczęcia  spełniania  obowiązku  szkolnego  w  przypadku  dzieci

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

13)  braku  przeciwwskazań  do  wykonywania  przez  dziecko  pracy  lub  innych  zajęć

zarobkowych;

14)  spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza

przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego

i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;

15)  udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

16)  przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

17)  zezwolenia  na  zatrudnienie  młodocianego  w  celu  przygotowania  zawodowego

w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;

1. Szczegółowe zasady wydawania opinii określają odrębne przepisy.

§ 9

5



Pracownicy  realizują  zadania  również  poza  Poradnią,  w  szczególności  w przedszkolach,

szkołach  i  w  placówkach,  jak  też  w  środowisku  rodzinnym  dzieci  młodzieży,  i innych

miejscach ich pobytu.

§ 10

1. Poradnia może realizować swoje zadania statutowe współdziałając z innymi poradniami,

z placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami

pozarządowymi   i  innymi  podmiotami  świadczącymi  poradnictwo  i  pomoc  dzieciom

i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

2. Za organizację współpracy odpowiada Dyrektor Poradni.

3. Formy współdziałania obejmują w szczególności: 

1) współpracę przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów, 

2) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie, 

3) konsultacje, opiniowanie, 

4)  wymianę doświadczeń i informacji,

5) wspólne podejmowanie  na rzecz dzieci i młodzieży, rodziny i środowiska lokalnego,

uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach.

§ 11

Zadania Poradni mogą być realizowane w formie:

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

2)  terapii rodziny; 

1) grup wsparcia;

2) prowadzenia mediacji;

3) interwencji kryzysowej; 

4) porad i konsultacji;

5) wykładów i prelekcji; 

6) warsztatów;

7) działalności informacyjno-szkoleniowej;

8) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

9) udziału  w  spotkaniach  nauczycieli,  wychowawców  grup  wychowawczych

i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu,

szkole  lub  placówce,  jak  też  poprzez  organizowanie  i  prowadzenie  dla  nich  sieci

współpracy i samokształcenia.,

10) oraz w innych formach ze względu na metodologię lub specyfikę przypadku.

                                                    § 12
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Poradnia może realizować swoje zadania przy pomocy specjalistów: 

1) psychologów;

2) pedagogów;

3) logopedów;

4) doradców zawodowych;

5) fizjoterapeutów lub rehabilitantów,

6) lekarzy

7) terapeutów specjalistycznych

8) innych specjalistów ze względu na specyfikę form i rodzaj udzielanej pomocy.

ROZDZIAŁ III

 ORGANY PORADNI I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 13

Organami Poradni są:

1) Dyrektor Poradni;

2) Rada Pedagogiczna.

§ 14

1. Stanowisko Dyrektora Poradni powierza i z tego stanowiska odwołuje organ prowadzący.

2. W  Poradni  za  zgodą  organu  prowadzącego  może  być  utworzone  stanowisko

wicedyrektora poradni.

3. Na stanowisko Wicedyrektora poradni powołuje Dyrektor Poradni. z pośród nauczycieli

mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych w poradni .

4. Dyrektor  Poradni  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych pracowników

pedagogicznych i  pracowników niebędących nauczycielami.  Decyduje w szczególności

w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni;

2) przyznawania nagród, dodatków motywacyjnych oraz nakładania kar,   

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni;

4) zawierania porozumień z wolontariuszami;

5) ustalania dziennego czasu pracy Poradni;

6) innych sprawach wynikających z przepisów prawa.
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1. Do zadań dyrektora należy ponadto:

1) kierowanie bieżącą działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego,  wypełnianie  zadań  związanych  z awansem

zawodowym nauczycieli;

3) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej, jako jej przewodniczący;

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

5) dysponowanie  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  Poradni  i  ponoszenie

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie,

6) zapewnienie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  pracownikom  Poradni

oraz bezpieczeństwa osób korzystających z usług Poradni;

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) organizowanie  współdziałania  z  innymi  poradniami,  przedszkolami,  szkołami

i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi

poradnictwo  i pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom;

9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

§ 15

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni.. 

2. W skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą:  dyrektor  i  wszyscy  pracownicy  pedagogiczni

Poradni. 

3. Rada  Pedagogiczna  działa  w zakresie  swoich  kompetencji  przewidzianych  przepisami

prawa oraz w oparciu o przyjęty przez nią Regulamin Rady Pedagogicznej.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek jej przewodniczącego,

organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny,  organu  prowadzącego  albo  co  najmniej

1/3 jej członków.

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym..

6. W  zebraniach  Rady  Pedagogicznej  mogą  brać  udział,  z  głosem  doradczym,  osoby

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek jej członków.

§ 16

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planu pracy poradni;

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;

3) ustalanie  organizacji  doskonalenia  zawodowego  pracowników  pedagogicznych

Poradni;
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4) ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  celu

doskonalenia pracy Poradni.

§ 17

Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć pracowników;

2) projekt planu finansowego Poradni;

3) wnioski  o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

4) propozycje  Dyrektora  w  sprawach  przydziału  pracownikom  stałych  prac  i  zajęć

w ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  zajęć  w  ramach  godzin

ponadwymiarowych.

§ 18

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni lub jego zmian oraz uchwala statut

Poradni.

§ 19

1. Rada Pedagogiczna zajmuje stanowisko podejmując uchwały lub wyrażając opinie.

2. Uchwały  Rady  Pedagogicznej   oraz  wyrażane  opinie  są  zatwierdzane  w  drodze

glosowania  zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 20

Członkowie  Rady  Pedagogicznej  oraz  inne  osoby  biorące  udział  w  zebraniu  Rady

Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach.

§ 21

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PORADNI 

§ 22

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań:

1) współpracuje z Radą Pedagogiczną Poradni oraz związkami zawodowymi;
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2) zapewnia  wymianę  bieżących  informacji  o  podejmowanych  i  planowanych

działaniach i decyzjach dotyczących Poradni;

3) zapewnia Radzie Pedagogicznej swobodę działania i podejmowania decyzji w ramach

jej kompetencji.

§ 23

1. Dyrektor  Poradni  i  Rada  Pedagogiczna  podejmują  działania  na  rzecz  rozwiązywania

sporów powstałych pomiędzy organami Poradni.

2. Kwestie sporne rozstrzygane są w obecności wszystkich zainteresowanych stron.

3. Przedyskutowanie  problemów,  w  oparciu  o  rzeczowe  argumenty,  odbywa  się

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, zwołanej w celu rozwiązania sporu.

§ 24

1. W  przypadku  niemożności  znalezienia  rozwiązania  sporu,  organy  Poradni  powołują

mediatora, celem podjęcia próby rozwiązania sporu.

2. Mediatorem zostaje osoba spoza Poradni, bezstronna, zaakceptowana przez oba organy,

dysponująca niezbędnymi kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu.

3. W przypadku niemożności  rozwiązania  sporu przy pomocy mediatora  organy Poradni

zwracają się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego

nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.

§ 25

W przypadku konfliktów między pracownikami Poradni funkcję mediatora pełni Dyrektor.

§ 26

1. W  sytuacji  konfliktu  między  Dyrektorem  a  pracownikiem  może  nastąpić   pisemne

odwołanie się jednej ze stron do Rady Pedagogicznej Poradni. 

2. Rozstrzygnięcia  dokonuje  powoływany  w tym  celu  przez  Radę  Pedagogiczną  Zespół

Mediacyjny spośród jej członków o najdłuższym stażu pracy.

3. W  skład  Zespołu  Mediacyjnego  wchodzi  5  nauczycieli  zatrudnionych  na  czas

nieokreślony.

4. Zespół  Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między pracownikiem a Dyrektorem

Poradni  jest  zobowiązany  zapoznać  się  ze  stanowiskiem każdej  ze  stron,  zachowując

bezstronność w ocenie tych stanowisk.

5. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie.
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6. O  swojej  decyzji  Zespół  Mediacyjny  zawiadamia  strony  sporu  w  formie  pisemnej

z uzasadnieniem.

7. W przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy Zespołu Mediacyjnego strony

konfliktu  zwracają  się  o  rozstrzygnięcie  sporu  do  organu  prowadzącego  lub  organu

sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.

§ 27

Dyrektor oraz członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do:

1) działań zgodnych z ich kompetencjami;

2) dbałości o rozwój Poradni i  dobre  jej imię ;

3) przestrzegania postanowień statutu i przepisów prawa.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§ 28

1.  Poradnią kieruje Dyrektor.

2. W  przypadku  nieobecności  Dyrektora  Poradni  zastępuje  wicedyrektor  Poradni,  a  w

przypadku  jego  braku   nauczyciel  zatrudniony  w Poradni  i  wyznaczony  przez  organ

prowadzący.

§ 29

1. Poradnia zatrudnia :

1) pracowników  pedagogicznych  na  stanowiskach  nauczycielskich  tj.  psychologów,

pedagogów , logopedów i innych  specjalistów;

2) pracowników administracji   na stanowiskach urzędniczych lub nie urzędniczych 

3) pracowników obsługi 

4) lekarza zatrudnia się  na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę.

§ 30

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie

szkolne. 
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2. Dzienny  czas  pracy  Poradni  ustala  Dyrektor  Poradni  w  porozumieniu  z  Radą

Pedagogiczną, za zgodą organu prowadzącego. 

3. Obsługę  finansowo  -  księgową  Poradni  prowadzi  organ  prowadzący  Poradnię  na

podstawie stosownego porozumienia lub umowy.

§ 31

1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji poradni opracowany przez dyrektora poradni, 

z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni  - w 

terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza 

organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

2.Arkusz organizacji Poradni zawiera  w szczególności dane dotyczące:

1) liczby  pracowników  ogółem,  w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska

kierownicze wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach;

2) liczby godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

3) liczby pracowników administracji i obsługi oraz wymiar ich zatrudnienia

4) stażu  do  wysługi,  formy  zatrudnienia,  stażu  pedagogicznego  w  przypadku

pracowników pedagogicznych.

§ 32

 Zakres i sposób realizacji zadań na każdy rok szkolny określa roczny plan pracy Poradni.

§ 33

1.W Poradni funkcjonuje Zespół Orzekający działający na podstawie odrębnych 

przepisów prawa oświatowego obowiązujących  w sprawie orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno – pedagogicznych.

2.W poradni działają zespoły prowadzące zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami oświatowymi określającymi organizuję tych 

zajęć.

§ 34

1. Dzieci i młodzież, korzystające z pomocy Poradni powinny przebywać w niej pod  opieką

pełnoletnich opiekunów. 
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2. W  trakcie  prowadzonych  w  Poradni  zajęć  (diagnozy,  terapii,  itp.),  bez  udziału

rodzica/pełnoletniego opiekuna,  odpowiedzialność za dzieci spoczywa na nauczycielu. 

§ 35

1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy,

którzy  wspierają  realizację  zadań  z  zakresu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

świadczonej przez Poradnię.

2. Ze  specyfiką  pracy  Poradni  i  koniecznością  zachowania  tajemnicy  w  sprawach

dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni

zapoznaje wolontariusza Dyrektor Poradni.

3. Zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań, czas trwania wolontariatu

oraz  zasady  dotyczące  współpracy  z  pracownikami  pedagogicznymi  Poradni  określa

Dyrektor Poradni w porozumieniu zawartym z wolontariuszem.

ROZDZIAŁ VI

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI

§ 36

Do zadań psychologów należy:

1) prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  dzieci  i  młodzieży,  w  tym

diagnozowanie  ich  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych

oraz możliwości  psychofizycznych  na  terenie  Poradni,  jak  też  poza  placówką,

a w szczególności w przedszkolach, szkołach i miejscach pobytu badanych osób; 

2) udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży, zgłoszonym do poradni,

wymagającym pomocy psychologicznej ; 

3) udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb

rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych

dzieci i młodzieży;

4) udzielanie  pomocy  rodzicom  w  rozwiązywaniu  problemów  edukacyjnych

i wychowawczych ich dzieci;

5) prowadzenie  edukacji  dotyczącej  ochrony  zdrowia  psychicznego  wśród  dzieci

i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

6) prowadzenie indywidualnej i grupowej działalności terapeutycznej;
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7) udzielanie pomocy nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek przy opracowywaniu

indywidualnych  programów  edukacyjno-terapeutycznych  oraz  indywidualnych

programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

8) udział  w  pracach  zespołów  organizujących  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną

na terenie przedszkola, szkoły, placówki;

9) udzielanie  nauczycielom,  wychowawcom  grup  wychowawczych  lub  specjalistom

udzielającym  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w  przedszkolu,  szkole  lub

placówce pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

10)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

i młodzieży;

11)  współpraca  z  samorządem  lokalnym,  stowarzyszeniami  oraz  organizacjami

pozarządowymi  i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom

i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom; 

12)  podnoszenie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w zewnętrznych

i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie; 

13)  prowadzenie  dokumentacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa

oraz wewnętrznymi ustaleniami;  

14)  dbałość o warsztat i miejsce pracy; 

15)  udział w pracach zespołu orzekającego;

16)  inne zadania zlecone przez Dyrektora Poradni, zgodne z posiadanymi kwalifikacjami

i potrzebami środowiska Poradni.

§ 37

Do zadań pedagogów, w tym pedagogów specjalistycznych  należy:

1) prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  dzieci  i  młodzieży,  w  tym

diagnozowanie  ich  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych

oraz możliwości  psychofizycznych  na  terenie  Poradni,  jak  też  poza  placówką,

a w szczególności w przedszkolach, szkołach i miejscach pobytu badanych osób; 

2) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

3) udzielanie pomocy pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  niepowodzeniom

edukacyjnym uczniów;

5)  udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb

rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych

dzieci i młodzieży;
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6) udzielanie  pomocy  rodzicom  w  rozwiązywaniu  problemów  edukacyjnych

i wychowawczych ich dzieci;

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

i młodzieży;

8) udzielanie pomocy nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek przy opracowywaniu

indywidualnych  programów  edukacyjno-terapeutycznych  oraz  indywidualnych

programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

9) udział  w  pracach  zespołów  organizujących  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną

na terenie przedszkola, szkoły, placówki;

10)  udzielanie  nauczycielom,  wychowawcom  grup  wychowawczych  lub  specjalistom

udzielającym  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w  przedszkolu,  szkole  lub

placówce pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

11)  prowadzenie  indywidualnych  i  grupowych  zajęć  o  charakterze  terapeutycznym

z dziećmi i młodzieżą; 

12)  współpraca  z  samorządem  lokalnym,  stowarzyszeniami  oraz  organizacjami

pozarządowymi  i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom

i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom; 

13)  podnoszenie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w zewnętrznych

i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenia; 

14)  prowadzenie  dokumentacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz

wewnętrznymi ustaleniami;  dbałość o warsztat i miejsce pracy; 

15)  udział w pracach zespołu orzekającego; 

16)  inne zadania zlecone przez Dyrektora Poradni, zgodne z posiadanymi kwalifikacjami

i potrzebami Poradni.

§ 38

Do zadań logopedy , w tym neurologopedy należy:

1) diagnoza i terapia logopedyczna;

2) prowadzenie diagnozujących, przesiewowych badań logopedycznych poza poradnią,

w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

3) udzielanie  porad  i  konsultacji  dla  rodziców  i  nauczycieli  w  zakresie  stymulacji

rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

4) popularyzowanie   wiedzy  z  zakresu  rozwoju  mowy wśród  rodziców i  nauczycieli

poprzez:

a) udział w radach pedagogicznych,

b) indywidualne konsultacje,
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c) prowadzenie szkoleń.

1) współpraca  z  pedagogami,  psychologami  w  Poradni  celem  określenia

najefektywniejszych warunków do prowadzenia indywidualnej terapii;

2) podejmowanie  działań  profilaktycznych w celu zapobiegania  zaburzeniom rozwoju

mowy;

3) podnoszenie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w zewnętrznych

i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie;

4) udzielanie pomocy nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek przy opracowywaniu

indywidualnych  programów  edukacyjno-terapeutycznych  oraz  indywidualnych

programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

5) prowadzenie  dokumentacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa

oraz wewnętrznymi ustaleniami;

6)  dbałość o warsztat i miejsce pracy;

7)  udział w pracach zespołu orzekającego;

8)  inne zadania zlecone przez Dyrektora Poradni, zgodne z posiadanymi kwalifikacjami

i potrzebami i Poradni.

§ 39

Do zadań doradcy zawodowego należy:

1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;

wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na po-

ziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

a) rynku pracy;

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień, talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych;

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu

codziennym i zawodowym;
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e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla

uczniów niedostosowanych społecznie;

f) programów edukacyjnych  udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

g) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących na terenie szkół, przygotowujących 

uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

h)  działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkoły;

wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spo-

tkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z 

uczniami.

§ 40

Do zadań rehabilitanta należy :

1.  przeciwdziałanie rozwojowi i likwidację wad postawy ciała występujących w obrębie

  kręgosłupa, klatki piersiowej oraz kończyn dolnych dzieci i młodzieży,

2.  wzmacnianie aparatu ruchu, doskonalenie cech motorycznych i wolicjonalnych,

3. zwiększanie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej organizmu oraz poprawę jego 

koordynacji, 

4. monitorowanie postępów oddziaływań korekcyjnych,

5. prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców,

6.  konstruowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń do samodzielnej pracy z dziec-

kiem w domu,

7. prowadzenie profilaktyki z zakresu zdrowego stylu życia,

8. inne zadania zlecone przez Dyrektora Poradni, zgodne z posiadanymi kwalifikacjami

i potrzebami  Poradni.

§ 40

Do zadań lekarza należy:

1. udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego;

2. konsultacja w zakresie zgromadzonej w Poradni dokumentacji lekarskiej;
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3. sporządzanie diagnoz i zaleceń dla potrzeb Zespołu Orzekającego.

§ 41

Zadania  Głównego Księgowego określają  odrębne przepisy  oraz  porozumienie  będące

podstawą  prowadzenia obsługi finansowo - księgową Poradni przez organ prowadzący

Poradnię.

                                                              

§ 42

Do zadań pracowników administracji i obsługi administracyjnej, w szczególności  referenta

lub sekretarki  należy: 

1) prowadzenie i  obsługa sekretariatu:  odbieranie telefonów, obsługa faxu, odbieranie

poczty elektronicznej, wysyłanie i odbieranie korespondencji;

2) prowadzenie elektronicznego systemu rejestracji przyjętych dzieci wraz z katalogiem

alfabetycznym oraz książki zgłoszeń;

3)  rejestracja danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej

4) prowadzenie rejestru wydanych opinii i orzeczeń;

5) przyjmowanie  interesantów  i  udzielanie  im   informacji   dotyczących  pomocy

świadczonej przez Poradnię;

6) prowadzenie rejestru korespondencyjnego i koniecznej dokumentacji kancelaryjnej;

7) przepisywanie opinii, orzeczeń oraz innych pism wychodzących z Poradni;

8) przepisywanie pism opracowanych przez Dyrektora oraz opracowywanie we własnym

zakresie pism bieżących i zleconych przez Dyrektora;

9) zabezpieczenie  Poradni  w  niezbędne  druki  regulujące  jej  pracę  i  wydawanie

ich klientom;

10)   wyszukiwanie w archiwum kart indywidualnych oraz ich archiwizacja;

11)  informowanie  o terminach wizyt w Poradni;

12)  prowadzenie rejestru korespondencyjnego i  koniecznej  dokumentacji  kancelaryjnej

zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

13)  zabezpieczenie Poradni w niezbędne materiały biurowe i środki czystości;

14) prowadzenie depozytu czeków bezgotówkowym;
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15) wysyłanie i przyjmowanie korespondencji;

16)  wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

§ 43

Do zadań sprzątaczki należy:

1) utrzymanie czystości pomieszczeń w lokalu Poradni;

2) dbanie o  estetykę i  higienę pomieszczeń,  w szczególności  poprzez mycie podłóg,

urządzeń sanitarnych, opróżnianie koszy na śmieci, wycieranie kurzu ;

3)  minimum 2 razy w roku mycie okien;

4)  inne  zadania  zlecone  przez  dyrektora  wnikające  z  bieżących  potrzeb  w  zakresie

utrzymania czystości i higieny w Poradni.

1
9



ROZDZIAŁ VII

DOKUMENTACJA PORADNI

§ 44

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację: 

1) karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży,

2) elektroniczny  system  rejestracji  przyjętych  dzieci  i  udzielonych  form  pomocy

pośredniej i bezpośredniej,

3)  rejestr alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z usług poradni prowadzony w

formie papierowej lub elektronicznej,

4) rejestr wydanych opinii i orzeczeń,

5) karty indywidualne dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, 

6) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,

7) protokoły z posiedzeń zespołów orzekających ,

8) protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej,

9) książkę wyjść służbowych,

10) listę obecności pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

11) inną  dokumentację  wynikającą  z  potrzeby  organizacji  pracy  lub  wymaganą  przez

odpowiednie przepisy prawa.
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ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

1. Siedziba i adres poradni:

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

ul. Partyzantów 21

42-300 Myszków

2. Poradnia używa pieczęci podłużnej o treści:

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

42-300 Myszków  ul. Partyzantów 21

NIP 577-17-52-835 IDS 000715992

3. Poradnia  jest  jednostką  budżetową  i  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach

określonych w odrębnych przepisach.

4. Poradnia może pozyskiwać środki finansowe na specjalne konto przychodowe.

§ 46

Rada  Pedagogiczna  upoważnia  Dyrektora  Poradni  do  publikacji  w  drodze  własnego

obwieszczenia jednolitego tekstu statutu Poradni, każdorazowo po uchwaleniu trzech zmian

w statucie.

§ 47

Traci  ważność statut uchwalony dnia 1 lutego  2011  r.  z   późniejszymi  zmianami  oraz

jednolity  tekst  statutu  z  dnia13  marca  2013  roku  przyjęte  przez   Radę  Pedagogiczną

Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie.
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