
 

STATUT 

 

 

PORADNI 

 

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

W  KOSTRZYNIE  NAD  ODRĄ 

 

tekst ujednolicony  

ogłoszony 27 września 2021r. 

 

 

 

 

 

 



PODSTAWY  PRAWNE  OPRACOWANIA  STATUTU: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dz. u. 2017 poz. 59), tekst 

ujednolicony  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz 

z 2021 r. poz. 4 i 1237). 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz 

z 2021 r. poz. 4) 

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 

2021 r. poz. 1162) 

6. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.); 

7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781) 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku, w 

sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

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

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

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz.199 z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2017 roku w sprawie 

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017  r. w sprawie 

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

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1601 z późń. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 sierpnia 2017 roku w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646 z póżn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021 r. poz. 1618) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611 z póżn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 1. Statut stanowi podstawowy dokument wewnętrzny Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą. 

 

2. Poradnia nosi nazwę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą. 

 

3. Poradnia używa pieczęci w pełnym brzmieniu: 

 

P O R A D N I A 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Oś. Leśne 5, tel. (095)7522638 

66-470 Kostrzyn nad Odrą 

NIP 598-13-09-052, Regon 210203404 

 

4. Siedziba poradni mieści się w Kostrzynie nad Odrą przy ulicy Osiedle Leśne 5 w lokalu 

użytkowym wynajmowanym od Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą. 

 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej „poradnią” jest placówką publiczną. 

 

§ 2. 1. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Gorzowski. 

 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

CELE  I  ZADANIA  PORADNI 

 

§ 3.1. Celem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą 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. Do zadań poradni należy 

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. 

 

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: 

1) wydanie opinii; 

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

wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; 

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

pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

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

 

5. 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 w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. 

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży 

oraz rodzicom 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. 

      

7. Realizowanie przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i 

edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki polega w szczególności na: 

      1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom z    

       przedszkoli, szkół lub placówek pomocy w: 

         a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w 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 

przedszkola, szkoły i 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 – wniosek składa się w 

postaci papierowej lub elektronicznej; 

     4)  udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom z        

     przedszkoli, szkół lub placówek 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) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami  

     pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup   

     wychowawczych i specjalistom z  przedszkoli, szkół lub placówek.  

 

8. Zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, 

szkoły i placówki są realizowane w szczególności w formie: 

      1) porad i konsultacji; 



      2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  

       i specjalistów z  przedszkoli, szkół lub placówek; 

      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) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli  

     wychowawców grup wychowawczych i specjalistów z  przedszkoli, szkół lub  placówek,  

     którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy,  

    w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 

 

9. Wspomaganie przez poradnię przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie: 

      1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej  

      państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z  

      art.35 ust.2 pkt 1 ustawy oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty; 

 

      2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest  

      badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,  

      zgodnie z przepisani wydanymi na podstawie art.35 ust.6 ustawy;\ 

 

      3) realizacji podstaw programowych; 

 

      4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i  

      wychowania; 

 

      5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i   

      egzaminów, o których mowa w art.9 ust.1 ustawy; 

 

      6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa  

      w pkt 5; 

 

      7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę. 

 

10. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje: 

         1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 

 

         2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola,  

         szkoły lub placówki; 

 

         3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; 



         4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form  

         wspomagania. 

 

11. Cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań uwzględniają potrzeby osób 

korzystających z pomocy poradni. 

 

12. Szczegółowe zadania poradni i sposób ich realizacji ustalone są w planie pracy poradni i 

w planach pracy poszczególnych działów na dany rok szkolny. 

 

 § 4. 1. 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 

 

2.  Poradnia współdziała z innymi poradniami poprzez: 

   1) konsultacje; 

   2) wymianę doświadczeń i informacji; 

   3) współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp.; 

   4) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku, rodzinie i szkole; 

5)wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska 

lokalnego; 

6) przekazywanie, na wniosek rodziców, indywidualnych teczek zawierających 

dokumentację badań i czynności uzupełniających do poradni właściwej do udzielania 

pomocy dziecku. 

 

3.  Poradnia współdziała z przedszkolami, szkołami i placówkami w szczególności  poprzez: 

1) współpracę w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się; 

 

2) współpracę przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych; 

 

3) pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych  możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; 

 

4) pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych; 

 

5) działalność profilaktyczną; 

 

6) współpracę w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 

7) udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup 

wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 

8) wymianę doświadczeń. 

 



4. Poradnia współdziała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 

szczególności  poprzez: 

      1) realizację wspólnych  projektów dotyczących dzieci i młodzieży oraz ich rodziców  

       i  nauczycieli; 

      2) pomoc w opracowywaniu programów, materiałów informacyjnych i edukacyjnych; 

      3) konsultacje, poradnictwo oraz działalność informacyjną. 

 

5. Poradnia współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami 

pedagogicznymi poprzez: 

    1) konsultacje indywidualne i grupowe; 

    2) pomoc w opracowaniu programów, materiałów informacyjnych i edukacyjnych; 

    3) wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i  

     specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach; 

    4) działalność informacyjno-szkoleniowa. 

 

   

ROZDZIAŁ III 

 

ORGANIZACJA  PRACY  PORADNI 

 

 

§ 5. 1. Teren działania Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą 

określa organ prowadzący poradnię. 

 

2. Poradnia obejmuje swoją działalnością następujące gminy: Miasto Kostrzyn nad Odrą i 

Miasto i Gmina Witnica. 

 

3.  Poradnia:  

1) udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, 

szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni; 

2) udziela pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzicom dzieci nieuczęszczających do 

przedszkola, szkoły lub placówki zamieszkałym w rejonie działania poradni. 

 

4. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą 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. 

 



§ 6. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

§ 7. 1. Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z poradni przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne 

bezpieczeństwo. 

 

2. Za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w poradni, ale nie pozostającego pod 

bezpośrednią opieką pracownika poradni odpowiada rodzic.  

 

§ 8. 1.   Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (dz. u. 2017 poz. 59), tekst ujednolicony  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 

2021 r. poz. 4 i 1237). 

Kodeks pracy  Dz.U.2020.0.1320 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  

Jeżeli przepisy te nie stanowią inaczej, opinie wydaje się zgodnie z przepisami, o których 

mowa w ust. 3,4,5,6,7,8,9. 

 

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

o których mowa w ust.1, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. 

 

4. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo 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. Wniosek 

powinien zawierać uzasadnienie. 

 

5. Osoba składająca wniosek, o której mowa w ust. 2, może dołączyć do wniosku posiadaną 

dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań 

psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka 

uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki, albo pełnoletniego ucznia 

uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

przedszkolu, szkole lub placówce. 

 

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

poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a 

pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje 

niezbędne do wydania opinii. 

 

7. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest 

możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 3, opinie wydaje się w 

ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia. 

 

8. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo 

pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, 



szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii 

nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, informując o tym osobę 

składającą wniosek. 

 

8. Opinia poradni zawiera: 

   1) oznaczenie poradni wydającej opinię; 

   2) numer opinii; 

   3) datę wydania opinii; 

   4) podstawę prawną wydania opinii; 

   5) 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 jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres 

odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału 

przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do 

której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza; 

  6) 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; 

  7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie; 

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

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

ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu; 

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

11) podpis dyrektora poradni. 

 

9. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub 

placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny 

wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii 

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

 

10. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o 

wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. 

 

11. Wnioski o wydanie opinii i kopii opinii do przedszkola, szkoły lub placówki oraz wnioski 

o wydanie  informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni składa się w postaci 

papierowej lub elektronicznej. 

 

12. Rodzic/prawny opiekun, pełnoletni uczeń mogą otrzymać informacje o celu i toku 

postępowania z zakresu diagnozy, terapii, profilaktyki, o wyniku pomocy oraz 

przeprowadzonych w poradni badaniach, zastosowanych narzędziach diagnostycznych oraz 

uzyskanych liczbowych wynikach badania.  



 

13. Dokumentacja w postaci arkuszy badań związanych z diagnozą psychologiczno – 

pedagogiczną może być udostępniania do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym, 

pełnoletnim uczniom  w obecności specjalisty poradni na pisemny wniosek rodzica/ prawnego 

opiekuna, pełnoletniego ucznia. 

 

14. Poradnia nie udostępnia dokumentacji w postaci notatek sporządzonych na podstawie 

obserwacji i rozmów prowadzonych z członkami rodziny, nauczycielami i specjalistami 

przedszkoli, szkół i placówek. 

 

15. Ze względu na ochronę narzędzi diagnostycznych oraz w związku z ustawą z dnia 4 

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, 

poz.1191) niedopuszczalne jest kopiowanie arkuszy testowych i kluczy. 

 16. Dane zawarte w indywidualnych kartach dzieci podlegają ochronie stosownie do 

przepisów – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity 

tekst ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781) 

17. Wszyscy klienci poradni mają zapewnioną ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych. 

 

§ 9. 1. W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach Zespoły Orzekające. 

 

2. Zespoły Orzekające powołuje dyrektor poradni. 

 

3. W skład Zespołu Orzekającego wchodzą: 

1) Dyrektor lub  upoważniona przez dyrektora poradni inna osoba jako przewodniczący 

zespołu;       

2) psycholog, pedagog oraz lekarz; 

3) w skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu 

jest niezbędny. 

 

4. Pracą Zespołu Orzekającego kieruje jego przewodniczący. 

 

5. Zespół Orzekający wydaje orzeczenia na wniosek rodziców/prawnych opiekunów) dziecka 

albo pełnoletniego ucznia.  

 

6. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą wydaje: 

1) orzeczenia o potrzebie/o odmowie uchylenia kształcenia specjalnego dla dzieci i 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy /o braku potrzeby kształcenia specjalnego, 

2) orzeczenia o potrzebie/o odmowie uchylenia indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym 



przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia 

lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola /o braku potrzeby 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

3) orzeczenia o potrzebie/ o odmowie uchylenia  indywidualnego nauczania dla 

uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do szkoły /o  braku potrzeby indywidualnego nauczania, 

4) orzeczenia o potrzebie/o odmowie uchylenia zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu głębokim /o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych , 

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze względu na 

wykrytą niepełnosprawność, /o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka. 

6) Zespół Orzekający  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad 

Odrą na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia albo na pisemny 

wniosek  pełnoletniego ucznia, wydaje orzeczenia o potrzebie: 

 kształcenia specjalnego 

 indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

 indywidualnego nauczania 

 zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są z uwagi 

na następujące niepełnosprawności: 

 niepełnosprawność ruchową, w tym afazję 

 niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim 

 niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

 niepełnosprawności sprzężone 

oraz z uwagi na: 

 zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

 niedostosowanie społeczne.  

7. Zespół Orzekający wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do 

przedszkoli i  szkół mających siedzibę na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i 

Gminy Witnica oraz  dla dzieci  i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły 

zamieszkałych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica. 

 

8. Dla  dzieci i uczniów niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących z 

przedszkoli i szkół mających siedzibę na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i 

Gminy Witnica oraz dla dzieci nieuczęszczających do szkoły, przedszkola a zamieszkałych na 

terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz Miasta i Gminy Witnica orzeczenia oraz opinie o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są przez Zespół Orzekający  

Zespołu  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. na podstawie 

skierowania wydanego przez dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie 

nad Odrą. 

 



9. uchylony 

 

10. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić 

swoje stanowisko. 

11. Z posiedzenia Zespołu Orzekającego sporządza się protokół. 

12. Zespół Orzekający działa na podstawie regulaminu. 

 

§ 10, 1. W poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.  

2. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  powoływany jest przez dyrektora 

poradni. 

3. W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą osoby posiadające 

przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w 

szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; 

2)  psycholog; 

3)  logopeda; 

4) inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

 

4. Celem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest pobudzanie 

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do 

podjęcia nauki w szkole. 

 

5. Pracę zespołu koordynuje wyznaczony przez dyrektora pracownik pedagogiczny poradni. 

 

6. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działa w oparciu o regulamin. 

 

§ 11. 1. Struktura organizacyjna poradni: 

      1) Poradnictwo przedszkolne; 

      2) Poradnictwo dydaktyczne; 

      3) Poradnictwo wychowawcze; 

      4) Poradnictwo zawodowe. 

 

2. Pracą działów poradni kierują koordynatorzy. 

 

3. Skład osobowy działów poradni ustala dyrektor poradni na początku każdego roku 

szkolnego i przedkłada do zaopiniowania radzie pedagogicznej. 

 



§ 12. 1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora poradni do 30 kwietnia danego roku, z 

uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni. 

 

 1) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych 

dyrektor poradni może w formie zarządzenia wprowadzić odrębne uregulowania niż 

statutowe, w szczególności w zakresie organizacji roku szkolnego i organizacji pracy 

poradni. 

 

2. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 25 maja danego 

roku. 

 

3. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin 

zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

 

4.Szczegółową organizację pracy poradni określa Regulamin pracy poradni.    

          

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

ferie szkolne. 

 

2. Organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedną poradnię może, w porozumieniu z 

dyrektorem Poradni, ustalić terminy przerw pracy w poradni w okresie ferii letnich. 

 

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

 

4. W zależności od potrzeb w poradni mogą być powołane zespoły specjalistyczne do 

wykonania określonych zadań. 

 

5. Poradnia może przyjmować na praktyki studentów szkół wyższych. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

PRACOWNICY PORADNI 

 

§ 14. 1. Poradnią kieruje dyrektor 

 



2. Dyrektor powoływany i odwoływany jest na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. 

 

4. uchylony 

5. uchylony 

6. uchylony  

7. uchylony 

8. uchylony 

 

9. W przypadku nieobecności dyrektora, zastępuje go inny nauczyciel poradni wyznaczony 

przez dyrektora. 

 

10. Upoważnienie  do zastępowania dyrektora oraz zakres kompetencji powierzonych 

wyznaczonemu nauczycielowi ma postać pisemną i włączone jest do akt osobowych 

wyznaczonego nauczyciela. 

 

11. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, 

logopedów i doradców zawodowych. 

 

12. 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.  

 

13. Kwalifikacje do zajmowanych stanowisk pedagogicznych w poradni określają odrębne 

przepisy. 

 

14.  Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi. 

 

 15. Zasady nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 15. 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. 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. 

 

3. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające: 

    1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań; 

    2) czas trwania porozumienia; 

    3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami  

   poradni; 

    4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży 

    rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni; 

   5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia. 

 

4. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze specjalistami 

poradni oraz pod nadzorem wicedyrektora  lub wyznaczonego przez dyrektora innego 

nauczyciela. 

 

5. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne 

przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne oraz przestrzega zasad 

zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży i wykonuje zadania we 

współpracy ze specjalistami w poradni. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

ZAKRES  ZADAŃ  SPECJALISTÓW  PORADNI 

 

§ 16. 1.  Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci i  

młodzieży, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych   

oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci i młodzieży; 

2)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom     

zachowania; 

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz innych form pomocy bezpośredniej  

udzielanej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom; 

4) realizowanie zadań profilaktycznych; 

5) udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce; 



6) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i 

wychowawczych; 

7) wspomaganie nauczycieli w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych  i opiekuńczych; 

8) udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli; 

9) prowadzenie wykładów, prelekcji, działalności informacyjno-szkoleniowej dla 

rodziców i nauczycieli. 

 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci i uczniów, w 

tym   mowy głośnej i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie 

pomocy udzielanie pomocy  logopedycznej poszczególnym dzieciom oraz uczniom 

z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z  nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia z uczniem; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci i uczniów, 

w zależności od rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń  

     komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym  środowiskiem dziecka; 

5)  udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie 

pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce; 

6) udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli; 

7) prowadzenie wykładów, prelekcji działalności informacyjno-szkoleniowej dla 

rodziców i    nauczycieli. 

 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na 

informacje  edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i 

kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery 

i  podjęcia roli zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez poradnię; 

5)   współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w  zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

4. W przypadku braku doradcy zawodowego w poradni dyrektor poradni wyznacza 

nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

 



5. W przedszkolach, szkołach i placówkach specjaliści z poradni realizują w szczególności 

następujące zadania: 

1) prowadzą badania wstępne; 

2) prowadzą badania i działania diagnostyczne w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach; 

3) realizują różne formy działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży; 

4) współpracują z nauczycielami i specjalistami w udzielaniu i organizowaniu pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej; 

5) udzielają wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom  w zakresie 

pomocy  psychologiczno-pedagogicznej; 

6) współpracują przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów  

edukacyjno-terapeutycznych; 

7) udzielają porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli; 

8) prowadzą wykłady, prelekcje działalność informacyjno-szkoleniową dla rodziców i       

nauczycieli. 

 

6. W środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży specjaliści z poradni realizują w 

szczególności następujące zadania: 

1) diagnozują poziom rozwoju, potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży, których stan  

zdrowia uniemożliwia bądź znacznie utrudnia dotarcie do poradni; 

2) wspomagają dzieci i młodzież odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych 

wynikających z   niepełnosprawności bądź choroby przewlekłej; 

3) udzielają pomocy i wsparcia rodzicom dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i  

przewlekle chorych.  

 

7. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć pracowników pedagogicznych wynosi 20 godzin i 

obejmuje czas przeznaczony na bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą, z rodzicami, 

nauczycielami i innymi osobami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

 

8. Zajęcia związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem, doskonaleniem 

zawodowym  realizowane są poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin w ramach 

czasu pracy. 

 

9. Czas pracy pracownika poradni zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może 

przekraczać 40 godzin pracy tygodniowo. 

 

10. Do zadań lekarza zatrudnionego w poradni należy w szczególności: 

1) udział w posiedzeniach zespołów orzekających poradni; 

2) prowadzenie konsultacji lekarskiej w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach zespołów 

orzekających. 



 

§ 17. 1.  Wszyscy pracownicy zobowiązani są do: 

1) przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

2) uzyskiwania akceptacji rodziców do wszystkich działań mających na celu udzielanie 

pomocy; 

3) przestrzegania regulaminów i zarządzeń dyrektora; 

4) współpracy z placówkami oświatowymi; 

5) obiektywnego stosunku do dzieci i młodzieży, co do których podejmowane są działania a 

w szczególności uzależnienie pomocy od własnych przekonań politycznych czy religijnych; 

6) przestrzegania zasad konwencji praw dziecka; 

7) prezentowania właściwej postawy etycznej; 

8) prawidłowego prowadzenia dokumentacji. 

 

 

§ 18. 1. Pracownicy poradni: 

1) planują i prowadzą pracę zgodnie z obowiązującym planem i ponoszą odpowiedzialność za 

jej jakość; 

2) stosują twórcze i innowacyjne formy pracy; 

3) dbają o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, samodzielne 

wykonanie pomocy oraz troskę o estetykę gabinetów; 

4) planują własny rozwój zawodowy – systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje 

zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach dokształcania i doskonalenia 

zawodowego; 

5) wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania; 

7) współpracują z innymi instytucjami wspierającymi rozwój rodziny i dziecka; 

8) współdziałają z rodzicami, opiekunami dzieci; 

9) realizują zalecenia dyrektora i osób kontrolujących. 

 

§ 19. 1. Pracownicy poradni zapewniają pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i 

sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z 

uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

 

2. Pracownicy poradni mają prawo do: 

1) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony wicedyrektora poradni, rady 

pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek naukowo-oświatowych; 

2) współdecydowania o celach i zadaniach poradni, jako członkowie Rady Pedagogicznej; 

3) kształtowania samodzielnego warsztatu pracy i samodzielnego doboru metod, jeżeli nie jest 

to sprzeczne z zasadą dobra dziecka i nie przeszkadza w pracy pracownikom poradni; 

4) prowadzenia badań diagnostycznych zgodnie z odgórnie zaleconymi metodami i 

indywidualnym ich doborem; 



5) prowadzenia zajęć terapeutycznych według swojej koncepcji; 

6) wypoczynku określonego w rocznym planie urlopów; 

7) nagród, wyróżnień i odznaczeń. 

 

 

§ 20. 1. Pracownicy poradni służbowo odpowiadają przed dyrektorem poradni za: 

1) poziom pracy diagnostyczno-terapeutycznej oraz profilaktycznej w odniesieniu do dzieci i 

młodzieży; 

2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które im 

powierzono; 

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki przydzielonego im przez 

dyrektora; 

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistniałym wypadku; 

5) prawidłowość prowadzonej dokumentacji swojego działu. 

 

2. Wykonują inne czynności na polecenie dyrektora. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

ZAKRES  ZADAŃ  PRACOWNIKÓW 

ADMINISTRACJI  I  OBSŁUGI  PORADNI 

 

§ 21. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie 

sprawnego działania poradni jako instytucji publicznej. 

 

§ 22. 1. Poradnia zatrudnia głównego księgowego. 

 

2. Główny księgowy bezpośrednio podlega dyrektorowi poradni. 

 

3. Główny księgowy odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i spraw kadrowych. 

 

4. Do zadań głównego księgowego poradni należy w szczególności: 

1) prowadzenie rachunkowości poradni zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami; 

2)  prowadzenie gospodarki finansowej poradni zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków; 



3) prowadzenie spraw kadrowych pracowników poradni; 

4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora 

poradni dotyczących prowadzenia rachunkowości, gospodarki finansowej, spraw 

kadrowych i innych procedur wynikających z konieczności właściwego 

funkcjonowania placówki; 

5) stosowanie się do obowiązujących w poradni ogólnych zasad postępowania.. 

 

5.  Główny księgowy wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora poradni. 

 

§ 23. 1. Poradnia zatrudnia samodzielnego referenta. 

 

2. Samodzielny referent bezpośrednio podlega dyrektorowi poradni. 

 

3. Samodzielny referent zapewnia sprawną obsługę organizacyjną, kancelaryjną i materialną 

działalności  poradni. 

 

4. Zakres zadań samodzielnego referenta obejmuje w szczególności: 

1) organizację i prowadzenie sekretariatu poradni; 

2) prowadzenie spraw dzieci i młodzieży przyjętych w poradni;  

3) przyjmowanie i wydawanie dokumentów; 

4) uzupełnianie elektronicznej bazy danych o osobach przyjętych w poradni; 

5) gospodarowanie majątkiem poradni. 

 

5. Samodzielny referent wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora poradni. 

 

§ 24. 1. Poradnia zatrudnia sprzątaczkę. 

 

2. Do zadań sprzątaczki należy w szczególności utrzymanie czystości i porządku w poradni. 

 

3. Sprzątaczka wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora poradni. 

 

§ 25. 1. Poradnia zatrudnia konserwatora. 

 

2. Do zadań konserwatora należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw oraz 

usuwanie usterek. 

 

3. Konserwator wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora poradni. 

 



 

ROZDZIAŁ VII 

 

ORGANY  PORADNI 

 

§ 26. 1. Organami poradni są: 

      1) dyrektor poradni; 

      2) uchylony 

      3) rada pedagogiczna. 

 

§ 27. 1. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą w 

szczególności: 

3) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni  nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami; 

4) kieruje działalnością poradni i  reprezentuje poradnię na zewnątrz; 

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i odpowiada za realizację uchwał rady 

pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących; 

6) opracowuje na dany  rok szkolny arkusz organizacji poradni i przedstawia go do 

zatwierdzenia organowi prowadzącemu; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni  i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni; 

8) zapewnia w miarę możliwości i zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p-poż, 

odpowiednie warunki organizacyjne pracy poradni; 

9) wydaje zarządzenia dla wszystkich pracowników poradni; 

10)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

2. Dyrektor poradni: 

1) kieruje polityką kadrową, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników poradni; 

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom poradni; 

3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników 

poradni. 

 

3. Wspomaga nauczycieli poradni w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do 

podejmowania innowacji pedagogicznych. 

 

4. Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli poradni. 



 

5. Dokonuje oceny pracy nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

6. Dokonuje okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w poradni na 

stanowiskach urzędniczych. 

 

7. Wydaje zarządzenia dla wszystkich pracowników poradni. 

 

8. Stwarza w poradni atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości. 

 

9. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych. Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia 

zgodnie z procedurą. 

 

10. uchylony 

 

11. Podpisuje wszystkie pisma opracowane i wychodzące na zewnątrz poradni. 

 

12. Dyrektor poradni sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli a w szczególności: 

1) przygotowuje arkusza organizacyjnego poradni oraz czynności związane z organizacją 

pracy poradni w szczególności;   

a) gromadzi informacje o pracy nauczycieli poradni oraz gromadzi informacje 

niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego; 

b) realizuje zadania związane  z procedurą awansu zawodowego nauczycieli; 

c) uczestniczy w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego  

nauczycieli; 

d) wnioskuje o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w 

pracy zawodowej; 

e) współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk 

pedagogicznych dla studentów i słuchaczy. 

f) podejmuje decyzje w sprawach pilnych; 

g) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym poradnię oraz innymi 

instytucjami; 

h) wydaje polecenia pracownikom poradni   oraz egzekwuje ich wykonanie.  

 

13. Dyrektor ma prawo: 

1) używania pieczątki osobowej z tytułem „dyrektor” oraz podpisywania 

dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji; 

2) do przydziału nauczycielom dodatkowych funkcji oraz zlecenia przygotowania 

dokumentacji poradni;  



3)  wydawania poleceń pracownikom poradni. 

 

14. Dyrektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za: 

 

1)  poziom pracy diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej; 

2) sprawną komunikację z rodzicami i nauczycielami; 

3) systematyczne dbanie o wyposażenie w aktualne narzędzia diagnostyczne, pomoce 

dydaktyczne. 

 

§ 27 a. uchylony 

 

§ 28. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni powołanym do współdziałania 

z dyrektorem w zakresie realizacji zadań statutowych placówki. 

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w poradni. 

 W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej poradni. 

 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni. 

 

4. Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania, zawiadamia 

wszystkich członków o terminie i porządku zebrania. 

 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po 

zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb. 

 

6. Zebrania rady pedagogicznej mogą się odbywać na wniosek przewodniczącego, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub na wniosek co najmniej 1/3 

członków rady pedagogicznej. 

 

7. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej: 

      1) zatwierdzanie planów pracy Poradni; 

      2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

      3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

poradni. 



 

8. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

2)  projekt planu finansowego; 

3)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

4)  propozycje dyrektora poradni w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora poradni; 

6)  kandydata na stanowisko dyrektora poradni zaproponowanego przez organ 

prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się kandydat albo konkurs nie wyłoni 

kandydata. 

 

9. Inne zadania rady pedagogicznej: 

1) przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian; 

2)  uchwala statut poradni; 

3)  wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora poradni; 

4)  może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

poradni; 

5) zapoznaje się z planem nadzoru i informacją o jego realizacji; 

6)  zapoznaje się z wynikami i wnioskami ze sprawowanego nadzoru; 

7) deleguje przedstawiciela rady pedagogicznej do udziału w zespole oceniającym; 

rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela. 

 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

 

11. Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady pedagogicznej może odbywać się w trybie 

jawnym lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala rada pedagogiczna w głosowaniu 

jawnym. 

 

12. Przewodniczący rady pedagogicznej wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej 

w przypadku jej niezgodności z prawem. Niezwłocznie powiadamia o wstrzymaniu uchwały 

organ prowadzący poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie 

organu nadzoru, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, jest ostateczne. 

 

13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

 



14. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i młodzieży, ich rodziców, 

nauczycieli czy innych pracowników poradni. 

 

15. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygnięcia ewentualnych 

spraw spornych i uzgodnienia stanowisk co do podjęcia decyzji. 

 

16.Rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, który nie 

może być sprzeczny ze Statutem 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

ZASADY  WSPÓŁDZIAŁANIA  ORGANÓW  PORADNI   

ORAZ  SPOSÓB  ROZWIĄZYWANIA  SPORÓW  MIĘDZY  NIMI 

 

§ 29. 1. Dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna podejmują proceduralne działania na rzecz 

rozwiązywania sporów powstałych miedzy tymi dwoma organami w oparciu o zasady 

współdziałania organów poradni. 

 

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor poradni, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

 

3. Każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji określonych 

ustawą i w zakresie przewidzianym regulaminem. 

 

4. Wszelkie spory pomiędzy organami poradni rozstrzyga dyrektor poradni, uwzględniając 

zakresy kompetencji tych organów. 

 

5. Wynikłe ewentualne spory rozwiązywane są zgodnie z następującymi procedurami: 

      1) diagnoza problemu; 

      2) dokonanie oceny konfliktu; 

      3) wyjaśnienie, czego i kogo konflikt dotyczy; 

      4) wysłuchanie stron; 

      5) zdiagnozowanie pierwszych potrzeb; 

6) poszukiwanie różnych możliwości, sposobów rozwiązań (np. przygotowanie ankiety w 

poważniejszych przypadkach); 

      7) zwrócenie się o poradę zewnętrzną (organ prowadzący, organ sprawujący nadzór  

      pedagogiczny). 

 



6. Sposoby rozwiązywania konfliktów i kryzysów są następujące: 

1) wszelkie spory muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny, obiektywny i muszą 

służyć dobru dziecka i placówki; 

 

2) konflikty, spory rozwiązywane są poprzez następujące działania: 

      a) negocjacje; 

b) wydanie decyzji-nawet w przypadku zerwania negocjacji lub braku możliwości 

prowadzenia mediacji. 

 

7. Etapy negocjacji: 

      1) zauważenie konfliktu; 

      2) zdiagnozowanie przedmiotu i stron konfliktu; 

      3) zdiagnozowanie rodzaju konfliktu; 

      4) zdiagnozowanie potrzeb stron; 

      5) sformułowanie przekazu; 

      6) poszukiwanie różnych możliwości, sposobów rozwiązań; 

      7) zawarcie ugody i przyjęcie porozumienia. 

 

8. Wyznaczenie mediatora: 

      1) dyrektor poradni – w sprawach nie dotyczących dyrektora placówki; 

2) wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – w sporach dotyczących dyrektora 

poradni lub na jego prośbę; 

3) przedstawiciele organu prowadzącego. 

 

9. Wydanie decyzji: 

1) w sporach dotyczących Rady Pedagogicznej decyzję podejmuje dyrektor poradni; Od jego 

decyzji służy odwołanie za pośrednictwem dyrektora poradni do Kuratora Oświaty w 

Gorzowie Wlkp. Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna. 

2) w sporach dotyczących dyrektora poradni decyzję podejmuje organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym; Decyzja organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 

3) w sprawach nie rozstrzygniętych przez dyrektora poradni strony mogą zwrócić się, w 

zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny.. 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

DOKUMENTACJA  PORADNI 

 



§ 30. 1.Dokumentację poradni stanowi: 

1) Regulamin Pracy Poradni; 

2) Regulamin Rady Pedagogicznej; 

3) Regulamin Zespołu Orzekającego; 

4) Regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka; 

5) Protokoły posiedzeń Zespołu Orzekającego; 

6) Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej; 

7) Roczny plan pracy poradni; 

8) Tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni; 

9) Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni; 

10) Dokumentacja badań (karty indywidualne); 

11) Dokumentacja pracy postdiagnostycznej; 

12) Rejestr wydanych opinii; 

13) Rejestr wydanych orzeczeń; 

14) Dzienniki pracy pracowników pedagogicznych; 

15) Dokumentacja związana z awansem zawodowym nauczycieli; 

16) Akta osobowe pracowników; 

17) Księga inwentarzowa majątku poradni; 

18) Księga inwentarzowa księgozbioru; 

19) Kodeks Etyki Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

20) Arkusz organizacji poradni; 

21) Plan  nadzoru pedagogicznego; 

22) Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami; 

23) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

24) Regulamin sposobu podziału środków na wsparcie doskonalenia zawodowego 

25) Inna dokumentacja, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystającej z pomocy poradni zawiera numer 

nadany przez poradnię 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. 

 

3. Rejestr wydanych opinii zawiera numer nadany przez poradnię 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,, numer opinii oraz datę jej wydania. 

 



4. Rejestr wydanych orzeczeń zawiera numer nadany przez poradnię 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,, numer orzeczenia oraz datę jego wydania. 

 

5. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni oraz rejestr 

wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń prowadzi się w postaci papierowej lub 

elektronicznej”. 

 

6. Za zgodą organu prowadzącego poradnię, wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży 

korzystających z pomocy poradni oraz rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń 

może być prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej; dokumentacja prowadzona w 

formie elektronicznej zwana jest dalej „dokumentacją elektroniczną”. 

 

7. Prowadzenie dokumentacji wyłącznie w postaci elektronicznej wymaga:  

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną; 

2) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

3) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą; 

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów. 

        

8. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien 

umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej wykazu 

alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni oraz rejestru wydanych 

opinii i rejestru wydanych orzeczeń. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

§ 32. 1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

2.  Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

3. Uregulowania i postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich pracowników 

poradni. 

     

4. Sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego Statutu – rozstrzyga dyrektor poradni 

na podstawie obowiązujących przepisów. Od decyzji w takich sprawach pozostałym organom 



poradni oraz poszczególnym pracownikom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego 

poradnię na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku spraw wynikłych 

ze stosunku pracy do Sądu Pracy w Słubicach. 

 

5.  Nowelizacji Statutu dokonuje się na wniosek rady pedagogicznej lub dyrektora poradni. 

 

6. Niniejszy Statut (tekst ujednolicony) Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą uchwaliła na zebraniu Rady Pedagogicznej w  dniu 27 

września 2021 roku uchwałą nr 7 /2021/2022  z   dnia 27 września 2021 roku. 

 

7. Traci moc Statut przyjęty 31 sierpnia 2019 roku uchwałą nr 1 /2019/2020  z   dnia 31 

sierpnia 2019 roku. 

 

 



ANEKS NR 1/2022/2023  DO STATUTU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

Zmienia się zapisy w statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą 
w następującym brzmieniu:

1. W podstawie prawnej:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),

2. W rozdziale III 

w § 12 dodaje się ust. 5 

Zajęcia zdalne: 

1. Zajęcia w poradni zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 
ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia
z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów
innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni
dyrektor organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

3. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.

4. Nauczyciele i specjaliści pracujący w poradni wspólnie ustalają, we współpracy
z dyrektorem, tygodniowy zakres treści do zrealizowania, biorąc pod uwagę potrzeby
edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów (w tym objętych kształceniem
specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze) i uwzględniając w szczególności:



1) równomierne obciążenie uczniów pracą w poszczególnych dniach tygodnia; dzienny
rozkład zajęć oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać możliwości
psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne
odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną,

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rytmem
dnia opracowanym na podstawie ramowego rozkładu dnia,

3) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,

4) łączenie pracy z użyciem monitorów ekranowych oraz bez ich użycia,

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

5. O propozycji tygodniowego zakresu treści do zrealizowania w grupie wraz z podaniem
źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci
elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać, nauczyciele poinformują
dyrektora drogą elektroniczną (na adres e-mail poradni) w każdy poniedziałek
w godzinach od 8.00 do 10.00. Dyrektor zatwierdza propozycję, lub wprowadza w niej
niezbędne zmiany, z uwzględnieniem wymogów zawartych w przepisach odrębnych.

6. W każdy poniedziałek nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych grupach będą
przekazywali uczniom zadania. Należy tak wybrać formę zadania, by ich wykonanie nie
wymagało wyłącznie pracy z komputerem.

7. Zadania dla uczniów powinny mieć charakter zestawu zadań lub zbioru pomysłów na
zabawę, projektów plastycznych i technicznych, badawczych lub eksperymentów,
stymulujących rozwój uczniów/dzieci. Nie można wymagać od rodziców uczniów
drukowania wykonanych zadań, tworzenia prezentacji w płatnych aplikacjach,
dokonywania zakupu dodatkowych materiałów piśmienniczych, książek i innych pomocy.
8. Nauczyciele informują na bieżąco rodziców o dostępnych materiałach i możliwych
formach realizacji zadań przez dziecko.

9. Nauczyciele przygotowują dodatkowe propozycje zajęć dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Propozycje te przekazują indywidualnie pocztą elektroniczną.

10. Nauczyciele ustalają z rodzicami możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym
zajęcia oraz przekazują im informację o formie i terminach tych konsultacji.

11. Nauczyciele zobowiązani są do poinformowania rodziców nieposiadających poczty
elektronicznej o podjętych działaniach związanych z nauczaniem na odległość w inny
sposób niż za pomocą poczty internetowej (np. telefonicznie).

12. Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco
z nauczycielami w celu współdziałania w zakresie wykonywania zadań poradni.


