
 

STATUT  

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1.Nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach, zwana dalej 

Poradnią. 

2.Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Polkowicach. 

3.Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium O światy we Wrocławiu. 

4.Terenem działania Poradni jest obszar powiatu polkowickiego. 

5.Poradnia ma siedzibę przy ulicy Targowej 1 w Polkowicach. 

§2. 

Cele i zadania poradni 

1.Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie 
rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i 
kształceniem dzieci i młodzieży. 

2.Do zadań Poradni należy w szczególności: 

1)diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i 
zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży; 

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży; 

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb. w tym dzieci 
i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin; 
 
4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu 
kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w 
planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
 
5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami 
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym 
kształceniem za granicą; 
 
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; 



 
7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci   i 
młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup 
ryzyka oraz ich rodzicom; 
 
8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w 
uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-
III szkoły podstawowej; 
 
9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu 
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, oraz planów działań wspierających; 
 
10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; 
 
11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; 
 
12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym 
udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych; 
 
13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, 
rodziców i nauczycieli; 
 
14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego 
nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. 
 
3.Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów 
i doradców zawodowych. 
 
4.Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: 
 

1) diagnozowanie; 
2) opiniowanie; 
3) działalność terapeutyczną; 
4) prowadzenie grup wsparcia; 
5) prowadzenie mediacji; 
6) interwencję kryzysową; 
7) działalność profilaktyczną; 
8) poradnictwo; 
9) konsultacje; 
10) działalność informacyjno-szkoleniową. 

 
5.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. 
 
6.Poradnia realizuje zadania również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i 
placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży. 
 
7.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. 
 
8.Poradnia współdziała z innymi poradniami i instytucjami w szczególności poprzez:  



 
1) konsultacje, 
2) wymianę doświadczeń i informacji,  
3) współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp., 
4) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie, 
5) wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, rodziny i 

środowiska lokalnego.  
 

9.Zasady i zakres współdziałania uwzględnia potrzeby osób korzystających z pomocy Poradni 
oraz możliwości organizacyjne Poradni. 
 
10.Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni przez wolontariuszy, którzy 
wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez 
Poradnię. 
 
11.Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 
12.Poradnia wydaje opinie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
13.W Poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach 
zespoły orzekające. 
 
13.Poradnia może podejmować dodatkowe zadania służące realizacji określonych zadań 
oświatowych. 
 
 
 

§ 3 

Organy poradni i ich kompetencje 

1.Organami Poradni są: 

1) Dyrektor Poradni, 

2) Rada Pedagogiczna. 

1.1.Poradnią kieruje dyrektor, do kompetencji którego należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz określenie zakresu zadań realizowanych 
przez pracowników zarówno na terenie poradni, jak i poza nią, reprezentowanie 
Poradni na zewnątrz; 

2) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący; 
3) wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stano-

wiących; 
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli; 
5) zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 
6) wypełnianie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli. 

3.Dyrektor organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni. 

4.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 



1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni; 
2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracowni-

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

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników poradni. 

3.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w Poradni 
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

1.2 Rada Pedagogiczna jest organem poradni realizującym jej statutowe zadania. 

 
1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Poradni; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

Poradni; 
3) ustalanie regulaminów swojej działalności;  
4) przygotowanie statutu Poradni lub jego zmian; 

2.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Poradni; 
2) przydział godzin zajęć dydaktycznych i innych czynności dla nauczycieli; 
3) projekt planu finansowego Poradni; 
4) wnioski dyrektora  o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

3.Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 
statutem  Poradni. 

4.Organy Poradni współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących 
działalności Poradni poprzez: 

1) zgodne współdziałanie wszystkich członków Rady Pedagogicznej; 
2) przestrzeganie prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora; 
3) czynne uczestnictwo we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej, czynnego 

uczestnictwa w wewnętrznym doskonaleniu Poradni; 
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej – także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje 

zastrzeżenia; 
5) składanie przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań; 
6) przestrzeganie tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej;  
7) informowanie o podjętych działaniach przez dyrektora Poradni. 

 
5.Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna podejmują następujące działania na rzecz 
rozwiązywania sporów powstałych między tymi dwoma organami: 
  

1) negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na posiedzeniu lub kolejnych 
zebraniach Rady Pedagogicznej, zwoływanych w celu rozwiązania sporu i prowadzonych 
pod przewodnictwem dyrektora Poradni.  

2) w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania sporu, organy Poradni powołują 
mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem zostaje osoba spoza 
poradni, bezstronna, zaakceptowana (obdarzona zaufaniem) przez oba organy, 
dysponująca niezbędnymi kompetencjami w zakresie przedmiotu sporu;  



3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora, organy Poradni 
zwracają się o rozstrzygniecie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu. 
 

§ 4  

Organizacja pracy Poradni. 

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 25 maja danego 
roku. 

2.Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka w której nie są przewidziane ferie szkolne. 

3.Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego. 

4.Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do: 

1) wykonywania swojej pracy na terenie Poradni i poza nim, w zakresach 
wynikaj ących z indywidualnych przydziałów czynności i określonych w 
arkuszach organizacji zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; 

2) podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i podejmowania doskonalenia 
zawodowego w dostępnych formach w zależności od potrzeb Poradni; 

3) realizacji zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego według przyjętego 
harmonogramu; 

4) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i do realizacji jej uchwał; 
5) uczestniczenia w pracach zespołów problemowych. 

5.Praca pedagogiczna  Poradni prowadzona jest w poszczególnych działach, w oparciu o plan 
pracy na dany rok szkolny. 

6.Dyrektor Poradni powierza wybranym nauczycielom koordynowanie pracy pedagogicznej, 
których zadaniem jest: 

1) współpraca z nauczycielami pracującymi w danym dziale; 

2) koordynowanie i inspirowanie pracy całego zespołu; 

3) podejmowanie inicjatyw pedagogicznych i organizacyjnych. 

7.W ramach Poradni możliwe jest tworzenie zespołów pedagogów, psychologów, logopedów 
realizujących jednorodne działania. Mogą być one tworzone w celu doskonalenia zawodowego w 
danej grupie lub do podejmowania wspólnych przedsięwzięć, czy działań edukacyjnych, np. 
tworzenia programów. W powyższych celach mogą być też tworzone zespoły złożone z różnych 
specjalistów.  

8. Pracownicy pedagogiczni w zależności od potrzeb realizują godziny pracy pedagogicznej w 
Poradni, w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz w środowisku domowym dziecka. 



9.Dyrektor Poradni , za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko 
wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska 
kierownicze. 

10.Organ prowadzący określa teren działania Poradni. 

11.W czasie pobytu dziecka w Poradni odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi 
pracownik Poradni, który pracuje z dzieckiem. 

12.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu Poradni ponoszą rodzice lub 
opiekunowie prawni.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1.Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 
w ustawie o finansach publicznych. 

2.Liczbę stanowisk administracyjnych i obsługi określa Arkusz Organizacji Poradni, 
zatwierdzony przez organ prowadzący. 

3.Do zadań  pracowników administracyjnych należy zabezpieczenie działalności w zakresie 
obsługi kancelaryjno-biurowej, kadrowej i finansowej. 

6.Do zadań pracowników obsługi należy działalność w zakresie zabezpieczenia sprawnego i 
estetycznego funkcjonowania obiektu. 
  
7.Prawa i obowiązki pracowników administracyjnych i obsługi określają odrębne przepisy. 
 
8.Poradnia prowadzi: 
 

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni; 
2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń; 
3) inną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
9.Za zgodą organu prowadzącego Poradnię, dokumentacja może być prowadzona w formie 
elektronicznej. 

10.Poradnia archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11.Pradnia używa podłużnej pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

12.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011r. 

 

 

 


