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Data ostatniej aktualiza cji: 26 kwietnia 2016r.
Podstawa prawna:

1.

2.
3.

Ustawa z dńa 7 wtześnia I99Ir. o systemie oświaty (Dz. U . z 2004r. Nr 256, poz, 2572
z później szymi zmianami).
Ustawa z dnta 26 stycznia l982r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z p ó źniej szlrmi zmianami) .
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia ż0O2r,
w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym

publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002r. Nr 223, poz. 1869)
oraz Rozporządzente MEN z dnia 17 listopada 20I0r. zmieniające rozporządzenie

w

4.
5.

sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej,
w tym poradni specjalisĘcznej (Dz.U. z20l0t Nr 228, poz, 7492
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przęz zespoły orzekające działĄące
w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. z ż0O8r. Nr 173,
.

poz. 1072).
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 20I3r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych (Dz. U. z20I3r. Nr 0, poz. 199).
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ROZDZIAŁ|
Postanowienia wstępne.

§1

1. Nazwa Poradni btzmt: Poradnia Psychologiczno

2.
3.

- Pedagogiczna imienia Profesora
Kazimter za Dąbrowskie go w Puławach.
Siedziba Poradni znajduje się przy ul. A1. Królewska 19 w Puławach.
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Puławach, zwana dalej Poradnią
jest publiczną placówką oświatową,a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne
i nieodpłatne.
§2

1.

Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Puławski.
Organem sprawującym nadzót pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

2.
3. Rejon dzińania

Poradni obejmuje miasto i gminę Puławy onz gminy Kurów,
Końskowola, Markuszow, Zyrzyn, Janowiec, Kazimierz Dolny, Baranów, Nałęczów,

4.
5.

6,
7.

Wąwolnica.
Poradnia udziela pomocy dzieciom i rriodzieży, rodzicom, nauczycielom przedszkoli,
szkół lub placówek oświatowo - wychowawczych mających siedzibę na terenie
działania poradni.
Na podstawie porozumienta zawartego między organami prowadzącymi poradnie,
Poradnia możę udzielac pomocy dzieciom i rŃodzieży, rodzicom i nauczycielom
przedszkolt, szkół i placówek nie mających siedziby na terenię działaria Poradni
oTaz nlę zamteszkŃym na terenie dzińaria poradni dzieciom i rodzicom dzieci
nie uczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.
Poradnia jest jednostką budzetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad
określonychw ustawie o finansach publicznych.
Poradnia posiada swoje 1ogo.
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R]OZDZIAŁlI
cele i zadaniaporadni,

§3
1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu rrrodzenia i młodzieży pomocy
psychologiczno - pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej
związanej z wychowaniem i ksźałceniem dzieci i rriodzieży oraz wspomaganie przedszkoli,
szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych
i opiekuńczych.

2. Do zadań Poradni należy:
2.1 Diagnozowanie dzięci i młodzieży,w szczególności w celu określenia indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych mozliwości psychofizycznych
dzięci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu
do zgłaszatego problemr oTaz wskazania sposobu rozwiEzania tego problemu.
Efektem diagnozow anta dzieci i młodzieży j est w szcze gólno ści:
o wydanie opinii,
. wydanie orzeczenia o potrzebie: ksźałceniaspecjalnego, zajęc rewalidacyjno
wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego lub indywidualnego naucz ania dzięci i mŁodzieży,
o objęcie dzieci i młodzieĘ albo dzieci i rŃodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą
p sycholo gi czno
- p edago giczną,
. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dzięcmi i mŁodzieżą oraz rodzicarni.

2.2
o
.
o

Udzielanie dzieciom tmŁodzieży orazrcdzicom bezpośredniej pomocy psychologilzrro
pedago gicznej pole gaj ącej w szcze gólności na

-

:

prowadzeniu terapii dzięci i młodzieży oraz ich rodzin,
udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieżywymagającym pomocy psychologiczno pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku ksźałceniai zawodu oraz planowaniu
ksźałceniai kariery zawodowej,
udzielaniu pomocy rodzicom w Iozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb

i

edukacyjnych oruz indyrvidualnych możliwościpsychofizycznych
młodzieżyoTaz w rozwiąrywaniu problemów edukacyjnych
i wychowawczych.

rozwojowych

dzięci i

Pomoc taudzielana jest w formie:
. indywidualnych lub grupowych zĄęó terapeutycznych dla dzieci i rriodzieży,
o terapii rodzin,
. grup wsparcia,
. prowadzentamediacji,
o interwencji kryzysowej,
o warsźatów,
o porad i konsultacji,
o wykładów i prelekcji,
o dzińalnościinformacyjno - szkoleniowej.
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ż.3

Realizowanię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą

funkcję przedszkola, szkoły i

w
o

.

.

o
o

tozwlązryarrlu problemów
w szczegó|ności na:

i

edukacyjną

placówki, w tym wspieranie nauczycieli
dydaktycznych i wychowawczych polegających

udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w: tozpoznawaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości
psychofizycznych dzieci i rriodzieży, w tym Iozpoznawaniu ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się u uczniów klas I - III szkoły podstawowej, planowaniu
i rcalizacji zadń z zahęsu doradztwa edukacyjno zawodowego, rozwijaniu
zainteresowań i uzdolnień uczniów,
współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu
ptzez przedszkola, szkoĘ i placówki pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz
opracow;,łvaniu
i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych otaz
indy.widualnych zajęó rewalidacyjno - wychowawczych,
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 ze względu na indyrvidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oIaz
możliwościpsychofizycznę dziecka niepełnosplawnego albo pełnoletniego ucznia
niepełnosprawnego,
udzielaniu nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu
problemów dydaktyczno - wychowawczych,
podejmowaniu zadań z zalłęsu profilaktyki uzależnięń i innych problemów dziect
tmłodzieży,
prowadzenlu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci
t młodzieży,rodziców i nauczycieli,
udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami
pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup
wychowaw czy ch i specj alistom.

Zadaniate realizowane są w formie:
o porad i konsultacji,
o udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
i specjalistów,
. udztńuw zebraniach rad pedagogicznych,
o warsztatów,
o grup wsparcia,
o wykładów i prelekcji,
. prowadzeniamediacji,
o interwencji kryzysowej,
. działalnościinformacyjno - szkoleniowej,
. od stycznia2016r, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, ktorzy
w zotganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy,
w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

2.4

Organizowanie

i

prowadzenie wspomagania przedszkoll,, szkół i placówek w zakresie

realizaĄizadńdydaktycznych,wychowawczychiopiekuńczych.
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Od stycznia 2016r. Poradnia będzie prowadzlła wspomaganie przedszkoli, szkoł
i placówek polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działafi mających
na celu poprawę jakościpracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

o wynikającym z kierunku realizowanej polityki oświatowej pństwa, ustalonych
pruez Ministra Edukacji Narodowej,

o wymagń stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek po przeprowadzanych
ewaluacj ach zewnętrzny ch przez organy sprawuj ące nadzót pedagogiczny,
. realtzacji podstaw programowych, rozpoznawania potrzeb dzieci t młodzieży

o

.

orazindywidualizacjiprocesunauczaniaiwychowania,
analizy wyników i wniosków z nadzotu pedagogicznego, sprawdzianu
zewnętr zny ch or az potrzeb zdiagno zowanych na tej po dstawie,
innych potrzeb wskazanychprzezprzedszkola, szkoły i placówki.

i

egzaminów

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
. pomoc w diagnozowaniu pottzeb przedszkola, szkoły i placówki,
o ustalenie sposobów działartia prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola,
szkoły i placówki,
. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form
wspomagania.

§4
Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczńu w sprawach określonych w odrębnych
przepisach prawa oświatowego, w celu określenia form pomocy psychologiczno p e dago gicznej (w tym 1o gopedycznej ), w o dp owi e dzi na zgłaszany probl em.
2. Dzieci i rńodzież oraz ich todzice mogą uzyskaó opinie także w sprawach innych,
ntż określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego, zlviązartych
z ich ksztńceniem i wychowaniem.
Opinię wydaje się na pisemny wniosęk rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub
na pisemny wniosek pełnoletniego ucznta) którego dotyczy opinia, w terminie
nie dłuższs,rn niz 30dni, a w szczególnych uzasadnionych przypadkach w terminie
nię dłuższym niz 60 dni, od dnia zŁożęnia wniosku. Wniosek powinien zawrcraĆ
uzasadnienie wydania opinii.
4. Na wniosek lub za zgodą rodziców dzięcka Poradnia przekazuje kopie opinii
do przedszkola, szkoły lub placówki, do której Llczęszcza dziecko.
5. Jezeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, rodzice
powinni przedstawic zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka. Wówczas
opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaśwładczenia.
6. W celu wydania opinii, jeże\i jest to niezbędne, osoba składająca wniosek możę
1.

wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych,
logopedycznych i lekarskich, a takżę opinię o dziecku z przedszkola, szkoły
dołączyó

lub placówki.
7. Opinia poradni zawiera;
. ozna;zenie poradni wydającej opinię,
. numel opinii,
. datę wydania opinii,
o podstawę prawną wydania opinii,

. imię i

nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL,
a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego

jego tozsamość,datę i miejsce jego urodzęnla oraz miejsce zamieszkania, nazwę
i adres odpowiedniego przedszkola, szkoły lub placówki oruz oznaczęnie oddziału

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego, 21

- l00

Puławy, ul. Aleja Królewsfut

]

9

o

przedszkolnego w przedszkolu, oddziaŁu w szkole lub grupy wychowawczej
w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń [cZęsZcZa,
określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oruz moŻliwoŚci
psychofizy czttych dzie|cka albo pełnoletniego ucznia oraz oPis mechanizmów
rłry.jaśniającychfunkcjonowanie dŻiecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu
do problemuzg]aszanego we wniosku o wydanie opinii,
stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia oIaZ szczegółowe

o
o

z dziecktęm albo pełnoletnim uczniem,
rodziców dotyczące pracy z dzięckięm albo wskazania

o

jego uzasadnienie,
wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy

wskazania

dla

dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgŁaszanego
problemu,
o imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów,którzy sporządzlli opinię,
o podpis dyrektora Poradni.
o wYnikach
8. Dzieci i ńodzięz oraz ich rodzicę mogą uzyskaó w Poradni takZe informację
psychologiczno
przeprowadzonej diagnozy (w tym o piowadzonej terapii, aktualnej opiece
' p"dugogiczneii lolopebycznej).Ińformacje te wydaje się na pisemny wniosek rodzica
lub prawnego opiekun i dzi,eckalub osoby pełnoletniej, której informacja ta doĘczY.

§5
1.

W Poradni organizowane są i działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęó rewalidacyjno
*y.iro*u*czych, o potrzebie indlłvidualnego obowiązkowego rocznego
pizygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i mŁodzieży

oraz opinie o potizebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
w sprawie
ż. Zespoiy orr"kąą"" są organizÓ**. i działają na podstawie przepisów
publicznych
orrĆ"róń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w
poradniach p sycholo gi czn:ro - pedago gicznych,
,uruą driŃania,.rpołó* znajdują się w Regulaminie pracy Zespołów

3. śzczegółowe

Orzekający ch (zŃącznik nr 1 ).

§6
decyzjt zuządu powiatu puławskiego z dnta 2 paździercika 20t3r,
nauczania uczniów szkół, dla którYch organem
porńia prowadzi Ćrganiracjęindywidualnego
"Puławski,
w zakresie podpisywania umów z rLauczycielami
prowadzącym jest ńwiat

Na podstawie
wskazan}m i

pt

zez dyrektorów szkół

or

az

r

o

zliczartia fi nans owe go tych umó w,
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R:OZDZIAŁIII
Organy Poradni.

Organami Poradni są:

Dyrektor Poradni.
2. Rada Pedagogiczna.
1.

§7
1.

Poradnią kieruje dyrektor.

ż. Dyrektor Poradni:

. jest kierownikiem
o
.
.

zahJadll pracy

o
o
.
o
.

zatrudnionych nauczycieli Poradni

oraz pracowników administracji i obsługi;
kieruje działalnościąPoradni i reprezentuje ją na zewnątrz;
spra!\uj e nadzór pedagogiczny;

inspiruje i wspomaga nauczycieli poradni w spełnianiu ptzez nich wymagń
* Źamósle jakośiipracy Poradni oTaz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

. gromadzi informacje o pracy
. iealizuje uchwały Rady
.

dla

nauczycieli i dokonuje oceny ich pracy;

W

Pedagogicznej, podjęte

ramach

jej

kompetencji

stanowiących;
poradni na dany rok
opracowuj e szczegółową organizację pracy oraz plan pracy
szkolny;
planie finansowym Poradni i ponosi
dysponuje środkami określonymi
odpowiedzialno śćza ich prawidłowe wykorzystanie ;
\^Ykonuj ę zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęó orgartizowanych przęz Poradnię;

w

powołuje zespoły orzekające;

współdzińa

zę szkołami vłyższymi oIaz

zakJadami

kształcenia nauczycieli

w organizacji praktyk studenckich;
wykonuje inne zadaniawynikające z przepisów szczegóInych;

3. Dyrektor w szczegolności decyduje w sprawach:
o zatrudniania i zwalnianianauczycieli Poradni oraz innych pracowników;
. pIzyznawania nagród oraz wymierzania kat porządkowych nauczycielom Poradni

.

oraz innym pracownikom;
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

w sprawie
innYch
otaz
odznaczefi, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli Poradni

pracowników;
pedagogiczną;
w wykonywaniu swoich zadaiwspółpracuje z Radą
przypadku jego nieobęcności vnryztacza pracownika pedagogicznego do zastęPowania
dyrektora Poradni za zgodą organu prowadzącego,
4. Dyreńor poradni zatrudttiającej więcej niz 15 pracowników pedagogicznych może,
za z§odą organu prŃudrą""go poradnię utworzyó stanowisko wicedYrektora
otaz,w zalężnościod potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

.
.
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§8

1. W Poradni dzińa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem
r

placówki,

ealizuj ącym swoj e zadania statutowe.

2, Przewoóniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Poradni (pracownicy

pedagogiczni).
4. Rada Pedagogtczna ustala Regulamin swojej działalności;zebrania Rady Pedagogicznej
są protokołowane.
5. Zębrania Rady Pedagogicznej są organizowane na początku roku szkolnego, w połowie roku
szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęó oIaz w miarę bieżących potrzeb.
Zębraria mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzor pedagogiczny,
z inicjatyv,,ry dyrektora Poradni, organu prowadzącego albo co najmniej 7l3 człoŃow
Rady Pedagogtcznej,
6.Przewodniczący prowadzi i
przygotowuje zebtania Rady Pedagogicznej
jest
oraz
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.
7. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie ruadziej niz dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalnościporadni.

§9
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
o zatyłterdzanię planów pracy poradni;

o

podejmowanie uchwał

o

w Poradni;
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni.

w

sprawie innowacji

i

eksperymentów pedagogicznych

2. Rada pedagogtczna opiniuje w szczególności:
. organizację pracy poradni, w tym zńaszcza tygodniowy rozhJad zajęó oraz koncepcję

o
.
.

pIacy:'

projekt planu finansowego poradni;

wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń,nagród i innych vqlrożnien;
propozycje dyrektora w sprawach przydziŃu nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowaw czy ch i opiekuńczych.

3. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt.l, niezgodnych
z przeptsami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor nięzwŁocznie zawtadamia
organ prowadzący oruz ofgan sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
p edago

giczny j est o stateczne.
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§13

1.

Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa
Arkusz Organizacji Poradni opracowany przęz dyrektora Poradni, z uwzględnieniem
Rocznego Planu Pracy orazPlanu Finansowego Poradni - do dnia 30 kwietnia danego roku.
Arkusz Organizacji Poradni zatwięrdza organ prowadzący w terminie do 25 maja danego

roku.
2. W Arkuszu Organtzacji Poradni zamięszcza się w szczególności:

x liczbę nauczycieli i

innych pracowników Poradni, w tym ich kwalifikacje

wykonywanych zĄęć;
A wykaz nauczycieli przystępujących w danym roku szkolnym
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego o awans zawodowy;

do

i

rodzaj

postępowania

A ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przęz
ptowadzący.

organ

ROZDZI^ŁY
Zakr es zadań pracowników Poradni.

§14

1.Poradnia zŃrudnia nauczycieli (pracowników pedagogicznych): pedagogów,
psychologów i logopedów. Dyrektor Poradni .vqrznacza psychologa lub pedagoga
realizujące go zadaria

z zalłesu doradźwa zawodowego.

2.Do zadań psychologa należy w szczegóIności:
o prowadzenie indywidualnych badań psychologicznych dzieci i młodzieźry,
w tym diagnozowanie potrzeb rozwojowych i potencjalnych mozliwości, określanie
pIzyazyn i stopnia zńutzeńrozwojowych, atakże wspieranie mocnych stron badanych;
. udziŃ w pracach zespołów orzekających, opracowywanie opinii i orzeczeń;
o prowadzenie dzińń terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży we współpracy

o

.
o

.
.
.
.

ze środowiskiem rodzinnym;

prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla rodziców dziect i rrlodzieży
wykazujących zaburzenta rozwojowe, zachowania dysfunkcyjne i inne trudności
w funkcionowaniu;
prowadzenie działań z zakręsu profilaktyki uzależnleń dzieci

przejawów patologii społecznej, a także działń z
psychicznego;

i

rńodzieży oIM innych
zahesu promocji zdrowia

podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sy.tuacjach kryzysolvych
w środowiskurodzinnym i w placówkach oświatowo - wychowawczych;
współpraca z ptzedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie otganizacji
i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
wspomaganię nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w rozwiązwvaniu problemów
dydaktyczno - wychowawczych oraz udzielanie wsparcia merytoIycznego w sprawach
zw iązany ch z r o zw oj em i ks ztał c eni em dzi e c i i młodzieży ;
współpraca z innymi pracownikami poradni, specjalistami oraz instytucjami
dzińającymi na rzecz dzięci i rŃodzieży
prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
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3.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

.

o
o
o
.
.
.
o
.
4.

prowadzenie indywidualnych badan pedagogicznych dzieci i młodzieży,dokonywanie
diagnozy wiadomościi umiejętności, określanie ptzyczyn zabwzeń rozwojowych
oraz niepow odzęA edukacyj nych;
udział w pracach zespołów orzekających, opracowywanie opinii i orzeczeń;
prowadzenie terapii pedagogicznej dzieci i mŁodzieży przejawiającej zaburzęnia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się;
wspomaganie i rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz edukacyjnych rodziców
dzięci

irńodzieży;

prowadzenie poradnictwa dla rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki zaburzeń
rozwojowych i trudności szkolnych, ukierunkowywanie pracy z uczniarrti wybitnie
zdolnymi;
współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie organizacji
i udzielania pomocy psychologilzno - pedagogicznej;
wspomaganie nauczycieli w pracy korekcyjno - kompensacyjnej i dydaktycznlo wyrównawczej;
współpraca z innymi pracownikami poradni, specjalistami otaz instytucjami
działĄącymi na rzecz dzieci i młodzieży;
prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Do zadńlogopedy należy w szczególności:

.

o
o
o
.

prowadzentebadań logopedycznych dzieci i młodzieży,w tym diagnozowanie przyazyn
t mechanizmów przej awianych trudności w zakresie komunikacj i werbalnej ;
ldziŃ w pracach zespołów orzekających, opracowywanie opinii i orzeczeń;
prowadzenie terapii logopedycznej wśród dzieci i rńodzieży w zależności
odrczpoznanych potrzeb przy współpracy z ich środowiskiem rodzinnym;
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzęń
komunikacji językowej, w Ę.łn dzińń mających na celu wczesne wykry.wanie
i eliminowan ie zabur zei mowy ;
wspomaganie działń wychowawczych i edukacyjnych nauczycieli przedszkoli i szkół
w zakresie wspierania rozwoju i minimalizowania zaburzeń rozwoju mowy dzieci

.

irŃodzieży;
współpraca

o

działającymi na
prowadzenie obowiązl:jącej dokumentacji.

5, Do

.
.

o
.
o
o

z innymi

pracownikami poradni, specjalistami oraz instytucjami
rzecz dzięci i rŃodzieży

zadń doradcy zawodowego należy w szczegóIności:
dtagnoza predyspozycji psychoftzycznych i zainteresowń uczniów pod kątem wyboru

kierunku kształcenia i zawodu;
gromadzenle, aktualtzację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwychdla poziomu ksźałcenia;
udzielanie uczniom pomocy w wyborze kierunku ksźałceniai zawodu, a takżę ich
rodzicom poprzęz działania doradcze, konsultacyjne i inne;
prowadzenie zajęć aktylvizujących, przygotowujących uczniów do świadomego
planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
wspieranie zadń realizowanych przęz szkoły na Izecz uczniów, rodziców
i nauczycieli w zakresie wyboru kieruŃu ksźałceniai zawodu;
współpraca z instytucjaml na Izęcz pomocy uczniom w wyborze kierunku ksźałcenia
i zawodu;
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§15
Pracownicy pedagogtczni Poradni realtzują swoje zadania statutowe równiez poza Poradnią:
. w środowiskurodzinnym dzięci i młodzieży obejmujące prowadzenie diagnozy
i udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
o w środowisku nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów obejmujące dziŃania
profilaktyczne i wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły
i placówki w rozwiązywaniu ich problemów oraz wspomaganie przedszkoli, szkół
i placówek w realizacjtichzadańdydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§16

1

.

Poradnia zatrudnia lekarza konsultanta.

ż. Do zakresu jego obowl,ązków należą konsultacje przedkładartej w Poradni dokumentacji
lekarskiej i uczestnictwo w posiedzęniach Zespołu Orzekającego.

§17
1.

Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

2, Do

o
.
o

zadan

specjalisĘ d/s administraryjnychnależy w szczegolności:

prowadzenie akt osobowych;
praca w programie komputerowym Kadry Optivum;

redagowanie orzęczeń wydawanych przez poradnię i prowadzenie dokumentacji
związanej z ze sp oŁami or zekaj ący mi dzińającymi w P oradni ;
rejestracja i obsługa klientów poradni;
prowadzenie archiwum Poradni;

.
.
. sporządzanie sprawozdań do
.
.
.
o
o

Głównego urzędu statystycznego,
Arkusza Ot gantzacyjnego, SIO.
zakup materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych i wyposazenia;
udziŃ w opracowaniu projektu organizacjiplacówki;
współdziałanie zkadrąpedagogiczną w celu sprawnej obsługi klientów;
prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad gospodarki
kasowej w jednostce;
inne prace zlecone pTzez dyrektora placówki.
referenta należy w szczegóIności:
rejestracja i obsługa klientów poradni;
prowadzenie ewidencji pism wpłyrvających i wychodzących;
redagowanie opinii wydawanychprzezporadnię;
prowadzentę archiwum Poradni;
kserowanie druków obowiązujących w poradni;
prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
sporządzanie SIO;
udział w opracowaniu projektu organizacji placówki;
współdzińante zkadrą pedagogiczną w celu sprawnej obsługi klientów;
inne pface zlecone przęz dyrektora placówki.

3. Do zadań

o
.
.
.
.
o
.
.
o
o
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§18
Szczegółowę zadania i obowiązki nauczycieli oraz innych pracowników Poradni określają
indlrł,idualne zakresy czynności.

§19
l . Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradn i tak;rc przez wolontariuszy.
2. Wolontariuszem w Poradni moze byó osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której
nie toczy się postępowanie karne.

3. Wolontariusz wykonuje zadanta określone w umowie zawartej z dyrektorem Poradni,
we współpracy z pracownikami Poradni wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod jego
nadzorem lub nadzorem wyznaczonej przez niego osoby.

4. Dyrektor poradni zawieta z wolontariuszem porozumienie określające:

A
A

A
A

zakres, sposób i czas wykonyrvan ia zadń pruęz wolontariusza,
czas trwania porozumienia,

zobowiązanię wolontariusza do nie ujawniania informacji dotyczących dzieci
i młodzieży,rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni,
po

stanowienie o możliwo
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R]OZDZIAŁVI
postanowienia końcowe.

§20

1. Poradnialżywa dwóch podłuznych pieczęci

o treści:

Poradnia
Psychologiczno - Pedago giczna
im. prof. Kazimierza Dąbrow§kiego
24 - 1,00 Puławyo ul. Aleja Królewska 19
tel./fax: 81 886-47-96
Reg.060657101

Poradnia
Psychologiczno - Pedago giczna
im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego
24 - 100 Puławy, ul. Aleja Królewska 19
tel./fax: 81 886-47-96
Reg. 060657101 NIP 7162793566

zgodnie z ob owtązującymi przepisami.
2. Dostęp do pieczęci ma dyrektor Poradni ofaz pracowllicy administracyjni.
3 . Poradni a pr owadzi następuj ącą dokumentacj ę :
o roczrly plan pracy poradni;
o plan nadzorupedagogicznego;
o plan finansowy Poradni;
. tygodniowy plan pracy poradni;
o wkaz alfńetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający
numer nadany przez Poradnię ptzy zgłoszenil, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo
pełnoletniego ucznia,jego datę urodzenia, numel PESEL, aw przypńku braku numeru
PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tozsamośćoraz adres
zamteszkaria;
o rejestr wydawanych opinii;
o rejestr wydawanych orzeczeń;
o rejestr przyjętych dzieci i mŁodzieży;
o zeszf }\yjśó w celu wykonywania pracy pozatetenem poradni;
o dokumentację indywidualną badań dzieci i mŁodzieży;
. księgg główną zapisów (planowania);
o dzienniki indywidualnych zajęć ptacowników pedagogicznych;
. dokumentację indywidualnych i grupowych zajęó specjalistycznych;
o protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających;
. księgg protokołów posiedzeń Rady pedagogicznej;
. księ99 zarządzendyrektora Poradni;
. dziennikkorespondencji;

. innQ

dokumentację zgodną

z

obowiązującymi przepisami

funkcjonowanie Poradni i nadzór dyrektora.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna im. prof. Kazimierza Dqbrowskiego,

21

otaz

datwiającą

l00 Puławy, ul. Aleja Królewska ]9

4. DokumentaĄa, o której mowa w pkt. 3 może byó prowadzonatakże w formie elektronicznej.
5. Prowadzenie dokumentacj i elektronicznej wymaga:

o
o
.

zachowańa selektyvrrności dostępu

elektroniczną;

do danych

stanowiących dokumentację

zńezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub ńtatą oraz dostępem osób nieuprawnionych;
rejestrowania historii zmian i ich autorów.

§21
1, Wprowadzenie zmian w statucie pociąga za sobą kńdorazowe opracowanie jego nowej
wersji jednolitej.

W

sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
gulaminów wewnętr zny ch obowiązuj ące w Poradni.
J. Statut niniejszy został zatwietdzony i przyjęty pTzez Radę Pedagogiczną Poradni
w dniu 6 grudnia 20l3r.
4. Z ntniejszym statutem zostali zapoznani również pracownicy administracyj ni Poradni.
5. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.

re

Podpis Przewodni czące go
Rady Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

im.

prof, Kazimierza Dqbrowskiego, 24

- l00

Puławy, ul. Aleja Królewska ]9

