
STATUT
PORADNI

PSYCHOLOGICZNO -  PEDAGOGICZNEJ
W GOLENIOWIE

Statut opracowano w oparciu o: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. 

zm.); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60); 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997 r. poz. 357 z 

późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie  

ramowego statutu poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1492);  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 199) ;

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni



 psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz .U. 2017 

poz.1647);

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach I placówkach (Dz. U. 2017 poz.1591);

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania I organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach I placówkach (Dz. U. poz. 1643);

11. 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 poz. 532)

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dna 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń I opinii 

wydawanych przez zespoły orzekajace działające w publicznych poradniach psychologiczno-

pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743);

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 

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

§  1

NAZWA, SIEDZIBA, ORGAN PROWADZĄCY ORAZ TEREN DZIAŁANIA PORADNI

1.  Placówka nosi nazwę Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i mieści się  w Goleniowie przy 

ul. Maszewskiej 2.

2.  Organem prowadzącym jest  Powiat Goleniowski.

3. Terenem  działania  Poradni  są  miasta  i  gminy  Goleniów,  Maszewo,  Stepnica,  oraz  gmina 

Przybiernów.
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§ 2

 CELE I ZADANIA
                              

 1. Celem  Poradni  jest  udzielanie  dzieciom  od  momentu  urodzenia  i  młodzieży  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,  pomocy  w wyborze kształcenia i zawodu a 

rodzicom i nauczycielom udzielanie pomocy w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, 

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

wychowawczych i opiekuńczych.

 2. Do zadań Poradni należy w szczególności:

 a) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

 b) udzielanie  dzieciom  i  młodzieży  oraz  rodzicom  bezpośredniej  pomocy 

psychologicznopedagogicznej;

 c) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych;

 d) organizowanie  i  prowadzenie  wspomagania  przedszkoli,  szkół  i  placówek  w  zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 3. Diagnozowanie  dzieci  i  młodzieży  jest  prowadzone  w  szczególności  w  celu  określenia 

indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  indywidualnych  możliwości 

psychofizycznych  dzieci  i  młodzieży,  wyjaśnienia  mechanizmów  ich  funkcjonowania  w 

odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 4. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

 a) wydanie opinii

 b) wydanie  orzeczenia  o  potrzebie:  kształcenia  specjalnego,  zajęć  rewalidacyjno-

wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 c) objęcie  dzieci  i  młodzieży  albo  dzieci  i  młodzieży  oraz  rodziców  bezpośrednią 

pomocąpsychologiczno-pedagogiczną;

 d) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

 5. Poradnia  wydaje  opinie  w sprawach  określonych  w ustawie  z  dnia  7  września  1991  roku  o 

systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz w przepisach 

wydanych na podstawie tych ustaw.

 6. Poradnia   może  wydawać  opinie  także  w  innych  sprawach  ,  niż  określone  w  przepisach 

wymienionych w punkcie 5 związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
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 7. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy 

opinia,  w terminie nie  dłuższym niż 30 dni,  a w szczególnie  uzasadnionych przypadkach w 

terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

 8. Opinia poradni zawiera:

 a) oznaczenie poradni wydającej opinię;

 b) numer opinii;

 c) datę wydania opinii;

 d) podstawę prawną wydania opinii;

 e) imię  i  nazwisko  dziecka  albo  pełnoletniego  ucznia,  którego  dotyczy  opinia,  jego  numer 

PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego 

jego  tożsamość,  datę  i  miejsce  urodzenia  oraz  miejsce  zamieszkania,  nazwę  i  adres 

odpowiednio  przedszkola,  szkoły  lub  placówki  oraz  oznaczenie  odpowiednio  oddziału 

przedszkolnego, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko 

lub pełnoletni uczeń uczęszcza;

 f) określenie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości 

psychofizycznych  dziecka  albo  pełnoletniego  ucznia  oraz  opis  mechanizmów 

wyjaśniających  funkcjonowanie  dziecka  albo  pełnoletniego  ucznia,  w  odniesieniu  do 

problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

 g) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jej uzasadnienie;

 h) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

 i) wskazania  dla  rodziców  dotyczące  pracy z  dzieckiem albo wskazania  dla  pełnoletniego 

ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

 j) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

 k) 11)podpis  dyrektora  Poradni  lub  wyznaczonego  przez  organ  prowadzący  pracownika 

zastępującego  dyrektora  w  czasie  jego  nieobecności,  używającego  pieczątki  podłużnej  o 

treści: z up. Dyrektora Poradni

 9. Na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia,  Poradnia przekazuje kopię opinii  do 

przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko lub pełnoletni uczeń.

 10. Poradnia wydaje,  na pisemny wniosek informację  o wynikach  diagnozy przeprowadzonej  w 

Poradni.

 11. Rodzic lub pełnoletni uczeń może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą 

wniosek,  w  szczególności  wyniki  obserwacji  i  badań  psychologicznych,  pedagogicznych, 

logopedycznych i lekarskich, a także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub 

placówce.
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 12. Jeżeli  w celu  wydania  opinii  jest  niezbędne  przeprowadzenie  badań  lekarskich,  na  wniosek 

Poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o jego stanie zdrowia, a pełnoletni 

uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do 

wydania opinii.

 13. Opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

 14. Poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko lub 

pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

lub specjalistów  w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych 

dziecka lub pełnoletniego ucznia. Poradnia informuje o tym osobę składającą wniosek.

 15. Poradnia przyjmuje wnioski w postaci papierowej lub elektronicznej.

 16. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  bezpośrednio  dzieciom  i  młodzieży  oraz 

rodzicom polega na:

 a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

 b) udzielaniu  wsparcia  dzieciom  i  młodzieży  wymagającym  pomocy 

psychologicznopedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

 c) udzielaniu  pomocy  rodzicom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych  potrzeb 

rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  dzieci  i 

młodzieży oraz rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 17. Pomoc o której mowa w ustępie 15 jest udzielana w szczególności w formie:

 a) indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

 b) terapii rodziny;

 c) grup wsparcia;

 d) prowadzenia mediacji;

 e) interwencji kryzysowej;

 f) warsztatów;

 g) porad i konsultacji;

 h) wykładów i prelekcji;

 i) działalności informacyjno-szkoleniowej.

 18. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola,  szkoły  i  placówki,  w tym wspieranie  nauczycieli  w rozwiązywaniu  problemów 

dydaktycznych i wychowawczych, polega w szczególności na:

 a) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:

 rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci  i  młodzieży,  w tym w rozpoznawaniu ryzyka 
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występowania  specyficznych  trudności  w uczeniu  się  u  uczniów klas  I-III  szkoły 

podstawowej;

 planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

 b) współpracy z  przedszkolami,  szkołami  i  placówkami w udzielaniu  i  organizowaniu przez 

przedszkola,  szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowaniu i 

realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-wychowawczych oraz indywidualnych 

programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 c) 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 

indywidualne  potrzeby rozwojowe i  edukacyjne  oraz  możliwości  psychofizyczne  dziecka 

niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

 d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w 

rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

 e) podejmowaniu  działań  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  i  innych  problemów  dzieci  i 

młodzieży;

 f) prowadzeniu Edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży, 

rodziców i nauczycieli;

 g) udzielaniu,  we  współpracy  z  placówkami  doskonalenia  nauczycieli  i  bibliotekami 

pedagogicznymi,  wsparcia  merytorycznego  nauczycielom,  wychowawcom  grup 

wychowawczych i specjalistom.

 19. Zadania, o których mowa w ust. 17, Poradnia  realizowane w szczególności w formie:

 a) porad i konsultacji;

 b) udziału  w  spotkaniach  odpowiednio  nauczycieli,  wychowawców  grup  wychowawczych  i 

specjalistów;

 c) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

 d) warsztatów;

 e) grup wsparcia;

 f) wykładów i prelekcji;

 g) prowadzenia mediacji;

 h) interwencji kryzysowej;

 i) działalności informacyjno-szkoleniowej;

6



 20. Pracownicy  pedagogiczni  Poradni  zobowiązani  są  do  realizacji  swoich  zadań  statutowych 

również poza Poradnią ( w szkołach, placówkach, a także w środowisku rodzinnym dziecka). 

Zakres tych zadań określa dyrektor Poradni.

 21. W Poradni  są  organizowane i  działają  zespoły  orzekające,  wydające  orzeczenia  o potrzebie 

kształcenia  specjalnego,  o  potrzebie  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych,  o  potrzebie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie 

orzeczeń i opinii  wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych. Zasady ich działania określa regulamin stanowiący załącznik 

nr 2 do Statutu.

 22. Poradnia  udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek 

mających  siedzibę  na  terenie  działania  Poradni  oraz  dzieciom  nieuczęszczającym  do 

szkoły/przedszkola/ i ich rodzicom pod warunkiem zamieszkiwania na terenie działania Poradni.

 23. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 24. Poradnia  realizuje  zadania,  współdziałając  z  innymi  poradniami,  a  także  przedszkolami, 

szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi 

poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 25. Za organizację współpracy, z wyżej wymienionymi instytucjami, odpowiada dyrektor Poradni, 

dbając  o  przestrzeganie  zawartych  w  ustawach  i  innych  przepisach  prawnych,  zapisów 

chroniących  osoby korzystające  z  usług  Poradni  przed  ujawnieniem danych,  które  podlegają 

ochronie. 

 26. W  poradni  może  być  organizowane  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci,  jeżeli  będzie 

możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, w szczególności pod względem kwalifikacji wymaganych od osób, które prowadziłyby 

wczesne wspomaganie oraz dysponowania środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnymi do 

prowadzenia wczesnego wspomagania.

 27. Zadania  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  realizuje  powołany  Zespół  Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju Dziecka (ZWWRD). Celem Zespołu jest pobudzenie psychoruchowego i 

społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole 

we współpracy z rodzina dziecka. Zadania oraz tryb pracy ZWWRD określa Regulamin Pracy 

Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
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§ 3

                                                   ORGANY PORADNI 
                                                                    

1. Organami Poradni są: 

1) Dyrektor Poradni;

2) Rada Pedagogiczna;

2. Dyrektor Poradni kieruje bieżącą działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Do kompetencji Dyrektora należą w szczególności:

1) kierowanie całokształtem działalności  Poradni w oparciu o przepisy prawa oświatowego;

2) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Poradni (arkusza organizacyjnego 

Poradni, projektu rocznego planu pracy, tygodniowego rozkładu zajęć pracowników);

3) opracowanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników;

4) dobór i zatrudnienie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

6) dokonywanie oceny pracy pracowników pedagogicznych i administracyjnych;

7) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

9) dbałość  o  majątek  Poradni  i  powierzanie  odpowiedzialności  materialnej  podległym 

pracownikom;

10)tworzenie właściwej atmosfery w placówce, opartej na zasadach wzajemnego szacunku, 

sprzyjającej efektywnej pracy i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jej pracownikom; 

11)sprawowanie kontroli zarządczej.

4. Dyrektor Poradni ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Poradni;

2) zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników Poradni;

3) premiowania  i  nagradzania  pracowników  oraz  udzielania  kar  porządkowych  i 

dyscyplinarnych;

4) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Poradni i jej bieżącego funkcjonowania;

5) decydowania (po konsultacji z Radą Pedagogiczną) o wykorzystaniu środków finansowych 

przyznanych na działalność Poradni;
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6) reprezentowania  Poradni  na  zewnątrz  i  podpisywania  dokumentów  i  korespondencji;  7) 

występowania  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  w  sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników;

5. Dyrektor odpowiada za:

1) poziom dydaktyczny i organizacyjny placówki;

2) zgodność funkcjonowania Poradni z przepisami prawa oświatowego i zapisami niniejszego 

statutu;

3) celowe  i  optymalne  wykorzystanie  środków  finansowych  przyznanych  na  działalność 

placówki;

4) prowadzenie dokumentacji Poradni i spraw pracowniczych zgodnie z przepisami.

6. W przypadku nieobecności Dyrektora, zastępstwo pełni pracownik pedagogiczny zatwierdzony 

przez Organ Prowadzący.

7. Pracownicy Poradni tworzą Radę Pedagogiczną, która jest kolegialnym organem Poradni;

8. Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej działania  określa Regulamin 

Rady Pedagogicznej, stanowiący załącznik nr 1 do Statutu Poradni.

9. Każdy  z  organów  Poradni  ma  możliwość  swobodnego  działania  i  podejmowania  decyzji  w 

ramach swoich kompetencji (określonych ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty).

§  4

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

1. Poradnią kieruje dyrektor.

2. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i 

doradców zawodowych.

3. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych 

specjalistów,  w szczególności  lekarzy,  których  udział  jest  niezbędny do efektywnego  udzielania 

pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dzieciom  i  młodzieży,  rodzicom  i  nauczycielom.  4. 

Pracownikami  administracyjnymi  i  obsługi  Poradni  są:  główny  księgowy,  specjalista        d/s 

administracyjnych , sprzątaczka - kasjerka, konserwator.

5. Dyrektor  Poradni,  za  zgodą  organu  prowadzącego  Poradnię,  morze  utworzyć  stanowisko 

wicedyrektora  lub  stanowiska  wicedyrektorów  oraz,  w  zależności  od  potrzeb,  inne  stanowiska 

kierownicze.
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6. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana także przez wolontariuszy, którzy wspierają 

realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

7. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności zachowania 

tajemnicy  w sprawach dotyczących  dzieci  i  młodzieży,  rodziców i  nauczycieli  korzystających  z 

pomocy Poradni.

8. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

a. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań

b. czas trwania porozumienia;  

c. zobowiązanie  wolontariusza  do  wykonywania  zadań  we  współpracy  z  pracownikami 

merytorycznymi;

d. zobowiązanie  wolontariusza  do  nie  ujawniania  informacji  dotyczących  dzieci  i  młodzieży, 

rodziców  i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni;

e. postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

9. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z osobami, o których 

mowa w § 4, pkt 2 oraz pod nadzorem dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§  5

1. Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny

Poradni,  opracowany  przez  dyrektora,  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  liczbę pracowników Poradni, w tym stanowiska kierownicze 

oraz  ogólną liczbę godzin zajęć finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

                                
 § 6

ZADANIA PRACOWNIKÓW PORADNI

1. Do zadań pracowników pedagogicznych Poradni należą w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych     

możliwości oraz wspieranie mocnych stron uczniów;
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2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie     

odpowiednich  form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań      profilaktycznych, 

mediacyjnych i  interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;   3)  rozpoznawanie 

indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn trudności        szkolnych;

4) organizowanie  i  prowadzenie  różnych  form  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym zajęć specjalistycznych;

5) zapewnienie  uczniom  doradztwa  w  zakresie  w  zakresie  wyboru  kierunku  kształcenia  i 

zawodu;

6) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom  zachowania 

oraz  inicjowanie  różnych  form  pomocy  wychowawczej  w  środowisku  szkolnym  i 

pozaszkolnym;

7) wspieranie szkół oraz pedagogów szkolnych i innych zespołów problemowo – zadaniowych 

w działaniach profilaktyczno – wychowawczych;

8) prowadzenie  różnych  form  psychoterapii  indywidualnej  i  grupowej  oraz  socjoterapii;   9) 

prowadzenie szeroko rozumianej psychoprofilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach        oraz 

zajęć psychoedukacyjnych w celu zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym i        wspierania 

wychowawczej funkcji rodziny;

10) organizowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych oraz treningów dla uczniów, rodziców i           

nauczycieli z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych;

11) udzielanie porad  związanych z problemami zgłaszanymi przez uczniów, rodziców i        

nauczycieli;

  12)  za zgodą dyrektorów szkół i placówek lub na ich wniosek zadania powyższe realizowane są       

również na terenie szkół, przedszkoli, placówek, a także w środowisku rodzinnym dzieci i       

młodzieży.

2. Szczegółowy  zakres  zadań  pracowników  pedagogicznych  Poradni  włączony  jest  do  akt 
osobowych.

3. Zadania pracowników administracji  i  obsługi,  określa dyrektor  poradni zgodnie z potrzebami 

placówki.    

4. Szczegółowy przydział czynności oraz zakres obowiązków dla pracowników niepedagogicznych 

Poradni załączony jest do akt osobowych.

                 

§ 7

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Poradnia używa pieczątki podłużnej o treści:
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Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
72-100 Goleniów, ul. Maszewska 2
Reg.810485690, NIP 856-10-82-442 

tel/fax 91 418-31-19

2. Poradnia prowadzi:
1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer 

nadany przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego 

datę  urodzenia,  numer  PESEL,  a   w  przypadku  braku  numeru  PESEL  –  serię  i  numer 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

2) rejestr  wydanych  opinii  i  rejestr  wydanych  orzeczeń,  zawierający  numer  określony  w 

punkcie pierwszym, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

3) dokumentację,  o  której  mowa w przepisach wydanych  na podstawie  art.  22 ust.  2 pkt 5 
ustawy 

3. Dokumentację,  o  której  mowa  w  ust.  2  pkt  1  i  2,  prowadzi  się  w  formie  papierowej  lub 

elektronicznej z zastrzeżeniem ust 3.

4. Za zgodą organu prowadzącego Poradnię dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, może 

być       prowadzona wyłącznie w elektronicznej elektronicznej.

§ 8

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

2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 9

1. Poradnia jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/13/14 w dniu 18 września 2013 r.

Załączniki:

1. Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie.

2. Regulamin Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie.

12


