
STATUT                                                                                              

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W GŁUBCZYCACH 

(tekst ujednolicony) 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1.Poradnia przyjmuje nazwę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głubczycach 

2.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ma  siedzibę w Głubczycach w budynku przy ul. 

Raciborskiej 17 

3. Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest Powiat Głubczycki  

4.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Kuratorium Oświaty w 

Opolu. 

5. uchylony 

6. Poradnia używa pieczęci  o treści:    

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
          48-100 GŁUBCZYCE, ul Raciborska 17 
                      Tel./Fax: 774852995     
        REGON:000743304 NIP: 748-15-24-328                            

 

7. Obszar działania Poradni obejmuje teren Powiatu Głubczyckiego z następującymi 

gminami: 

- Gmina Baborów 

- Gmina Branice 

- Gmina Głubczyce 

- Gmina Kietrz 

§ 2  

Cele i zadania Poradni 

1.Cele Poradni: 

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i 

zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

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

przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych 



2. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami 

doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i 

nauczycielom. 

3. Zadania Poradni: 
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży; 
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów dydaktycznych i wychowawczych; 
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 
4. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w 
odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. 
 
5. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności: 
1) wydanie opinii; 

2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; 

3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci oraz rodziców bezpośrednią pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną; 

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

 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz 

rodzicom polega w szczególności na : 

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin; 

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno –

pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej; 

3) 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. 

 

7. Pomoc, o której mowa w ust. 6 jest udzielana w szczególności w formie : 

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

2) terapii rodziny; 

3) grup wsparcia; 

4) prowadzenia mediacji; 

5) interwencji kryzysowej; 

6) warsztatów; 

7) porad i konsultacji; 

8) wykładów i prelekcji; 

9) działalności informacyjno – szkoleniowej. 

 



8. 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: 

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych, specjalistom pomocy w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży , w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I –III szkoły podstawowej; 

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego; 

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu 

przez te placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i 

realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz 

indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych; 

3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica 

dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu 

niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym 

wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka 

niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego; 

4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

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

młodzieży; 

6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, 

rodziców i nauczycieli; 

7) dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe. 

 

9. Zadania, o których mowa w ust. 8 , Poradnia realizuje w szczególności w formie: 

1) porad i konsultacji; 

2) udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców i specjalistów; 

3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych; 

4) warsztatów; 

5) grup wsparcia; 

6) wykładów i prelekcji; 

7) prowadzenia mediacji; 

8) interwencji kryzysowej; 

9) działalności informacyjno – szkoleniowej; 

10) organizacji i prowadzenia sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych. 

 

10. Zakres współdziałania Poradni z innymi poradniami: 

- współdziałanie w zakresie wydawania orzeczeń dzieciom i młodzieży słabo słyszącym, 

niesłyszącym, słabo widzącym, niewidzącym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera. 

- przesyłanie indywidualnych teczek dzieci i młodzieży, dla których zmieniła się ze względu 

na zmianę miejsca zamieszkania lub uczenia się, poradnia odpowiednia do udzielania 

pomocy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 



§ 3 

Organy Poradni i ich kompetencje 

1. Organami Poradni są: 

 Dyrektor 

 Rada Pedagogiczna                                                                                                                                                                       

1.1 Dyrektor 

1) Kieruje bieżącą działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny oraz przedstawia wnioski wynikające ze sprawowania 

nadzoru i informuje Radę Pedagogiczną o działalności placówki co najmniej dwa razy            

w roku. 

3) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących. 

4) Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa 

oświatowego.  

5) Dysponuje środkami określonymi  w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki. 

6) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni pracowników. 

      Podejmuje decyzje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych i innych pracowników                      

nie będących pracownikami pedagogicznymi, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych, 

c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników, 

d) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 

e) jest przewodniczącym zespołu orzekającego lub upoważnia odpowiednią osobę              

do pełnienia funkcji przewodniczącego tego zespołu. 

7) Prowadzi procedury związane z awansem zawodowym pracowników pedagogicznych. 

8) Zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym. 

9) Sporządza arkusz organizacyjny placówki, roczny plan pracy i jej plan finansowo-

budżetowy. 

10) Ustala pracownikom przydział czynności. 

11) Ustala organizację opracowania rocznego sprawozdania z działalności placówki. 

12) Organizuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz zawiadamia wszystkich 

członków o terminie jej posiedzeń. 

13) Wykonuje inne zadania wynikające z ustaw, przepisów szczegółowych                          

oraz niniejszego statutu. 

14) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz innymi placówkami kształcenia nauczycieli w 

zakresie organizacji praktyk pedagogicznych 

15) W przypadku nieobecności dyrektora, zastępuje go nauczyciel wskazany przez niego.   

 
1.2 Rada pedagogiczna 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni  w zakresie realizacji jej statutowych 
zadań. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni. 
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni 
 
1) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 



a) Zatwierdzanie planów pracy poradni. 
b) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                 

w poradni. 
c) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników. 
d) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmian, uchwala statut                 

i wprowadza do niego zmiany. 
 

2) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) Organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć. 
b) Projekt planu finansowego. 
c) Wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień. 
d) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć               

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 

2. Zasady współdziałania organów Poradni  

Dyrektor Poradni konsultuje i zasięga opinii Rady Pedagogicznej w ważnych sprawach 
dotyczących funkcjonowania placówki.  

 

3. Sposób rozwiązywania sporów między organami: 

Spory między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Poradni rozwiązuje się poprzez rozmowy 

negocjacyjne. W przypadku braku porozumienia, strony zwracają się o pomoc                               

w rozwiązaniu konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny w zależności od tego, w czyjej kompetencji leży sporna sprawa.   

§ 4 

Organizacja Poradni 

1. Poradnia jest placówką nieferyjną i działa w ciągu całego roku . 

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

prowadzącym. 

3. Czas pracy sekretariatu Poradni to 7.30 – 15.30 

5. Pracownicy Poradni pracują według ustalonego tygodniowego harmonogramu czasu 

pracy. 

5. Pracownicy Poradni są zobowiązani do pracy poza siedzibą Poradni w środowisku 

rodzinnym dziecka oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach w rejonie działania Poradni. 

6. Pracownicy poradni mają prawo do  urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych 

dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, w których nie są przewidziane ferie szkolne. 

7. Poradnia udziela pomocy dzieciom, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły lub 

przedszkola, a mieszkają na terenie działania Poradni, uczniom, ich rodzicom (opiekunom) 

oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, których siedziby znajdują się na tym 

terenie. 



8. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi Poradnia może 

udzielać pomocy dzieciom, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły i nie mieszkają na 

terenie działania poradni, uczniom i ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom 

przedszkoli, szkół i placówek, których siedziby nie znajdują się na tym terenie. 

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

10. W poradni działają: 

1) zespoły orzekające zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach 

2) zespół ds. dysleksji zgodnie z Regulaminem Zespołu  

3) zespół ds. Wspomagania wychowawczej funkcji rodziny powoływany doraźnie w celu 

rozwiązania sytuacji kryzysowych i innych ważnych spraw dziecka i rodziny. 

11. W wykonywaniu zadań Poradni mogą uczestniczyć wolontariusze, którzy wspierają 
realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez 

poradnię. 
 
12. W poradni nie tworzy się komórek organizacyjnych. 

§ 5 

Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji Poradni, opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu pracy 

oraz planu finansowego placówki w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.  

§ 6 

Zakres zadań pracowników Poradni 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w Poradni w szczególności należy: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a 

także wspieranie mocnych stron badanych 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Poradni, w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym dziecka 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej 
4) wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i 
specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i 
placówce 
5) pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 
6) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i 
podjęcia roli zawodowej 
7) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, profilaktycznych, edukacji prozdrowotnej 
8) współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 
doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
 
2. Do zadań logopedy w Poradni w szczególności należy: 
1) prowadzenie badań wstępnych i przesiewowych dzieci i młodzieży, w celu ustalenia stanu 
mowy, w tym mowy głośnej i pisma u uczniów; 
2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 
logopedycznej dzieciom i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z 
nauczycielami prowadzącym  zajęcia z uczniem; 



3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej dzieci i młodzieży, w zależności od 
rozpoznanych potrzeb; 
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka. 
 
3. Do zadań głównego księgowego należy: 
1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki, 
2) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z 
ustawą o finansach publicznych 
3) ubezpieczenie pracowników 
4) sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie funduszu płac i środków trwałych 
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora 
 
4. Do zadań specjalisty do spraw administracji należy: 
1) prowadzenie sekretariatu 
2) prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych 
3) prowadzenie spraw kadrowych 
4) prowadzenie ksiąg inwentarzowych 
5) zakup materiałów biurowych i znaczków 
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora 
 
5. Do zadań pracownika obsługi (sprzątaczka) należy: 
1) dbanie o porządek i czystość na terenie Poradni 
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora 
 

§ 7 

Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko 

wicedyrektora oraz w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze. 

§ 8 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.  

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację: 

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni 
2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń 
3) indywidualne teczki dzieci i młodzieży zawierające dokumentację badań oraz czynności 
uzupełniających 
4) dzienniki zajęć , w tym dzienniki zajęć specjalistycznych pracowników pedagogicznych 
Poradni 
5) książkę protokołów Zespołu Orzekającego 
6) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) może być prowadzona także w formie 
elektronicznej. 
 
3. Zmiany w statucie Poradni dokonywane są w trybie i na zasadach właściwych do jego 
uchwalenia na Zebraniu Rady Pedagogicznej. 
 
 


