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, Załącznik nr l do zarządzenia Poradni Dyrektora nr |0312014 z dnia 05.06.2014r.

Regulamin organizacyjny

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

§1

Poradnia Psychologiczno-Peadgogiczna we Wrześni, zwana dalej Poradnią, jest placówką
oświatową i publiczną,

§2

Ilekroć dalej jest mowa o:

1) Poradni - należy przęz to rozumięó Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznąwe
Wrześni;
2) Dyrektorze - należy przęz to rozumieć dyrektora Poradni Psychologiczno-
P edagogicznej we Wrześni ;
3) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni;
4) Pracownikach -należy ptzez to rozumieć pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni;
5) Statucie Poradni - należy przez to rozumieć Statut Poradni Psychologiczt7o-
Pedagogicznej we Wrześni;
6) rodzicach -należy przez to rozumieć rodziców orazprawnych opiekunów;
7) nauczycielach należy ptzez to rozumieć nauczycieli, wychowawców
placówek oświatowy ch oraz specj alistow;
8) placówkach - nalezy przęz to rozumieć przedszkola, szkoły oraz placówki
oświatowe;
9) zespole orzekającym - należy przęz to rozumieó Zespół OrzekĄący Poradni
Psycholo giczno-Pedagogicznej we Wrześni.

§3

Teręnem dzińania Poradni jest Powiat Wrzesiński.

§4

Poradnia udziela pomocy :

l) dzieciom, od momentu urodzenia, i rŃodzieĘ uczęszczającej do przedszkoli,
szkół i placówek edukacyjnych, mających siedzibę na terenie powiatu
wrzesińskie go, ich rodzicom oraz nauczycie lom,

2) dzieciorn i młodzieży nieuczęszczĄącym do placówek edŃacyjnycho szkół i
przedszkoli, a zamieszkałym na terenię powiatu wrzesińskiego oraz ich
rodzicom.

§5

Poradnia możę udzięlac pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom dzięci nięzanieszkałych na
terenie powiatu wrzesińskięgo oraz nauczycielom placówek niemających siedziby na terenie



powiatu wrzesińskiego, na podstawie porozumienia zawartego między organami
prowadzącymi poradnie.

§6

Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Wrzesiński, a organem sprawującym nadzót
pedagogiczny j est Wielkopolski Kurator Oświaty.

§7

Siedziba Poradni mieści się we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 1.

§8

Korzystanie z pomocy udzielanej w Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

§9

Poradnia dzińa w ciągu całego roku jako placówka, w któĘ nie są przewidziane ferie
szkolnę.

§10

Dzienny czas ptacy Poradni ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącp.

§ 11

Poradnia realizuje zadania wynikające ze Statutu Poradni.

§12

Poradnią kieruj e Dyrektor.

W poradni zatrudniani są:

1) pracownicy pedagogiczni:
zawodowi.
2) pracownicy niepedagogiczni:
prawnik.

§ 13

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy

pracownicy administracji i obsługi, Lekarz,

§14

Obsługa informaĘczna i księgowa prowadzona jest przęz organ prowadzący.

§15

Szczegółowe zadaniaDyrektora Poradni zapisane sąw rozdziale III Statutu Poradni.



§16

W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go inny pracownik .vqvznaczony przez
dyrektora.

§17

Dyrektor w wykonywaniu swoichzadahwspółpracuje z Radą Pedagogiczną Poradni.

§ 18

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym zadania wynikające ze Statutu
Poradni, ustaw oraz wydawanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

§19

Rada Pedagogiczna działa na zasadach określonych w ,,Regulaminie Rady Pedagogicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni" (zŃ. nr 2 Statutu Poradni).

§20

Zadania psychologów, pedagogów i logopedów opisane są w Rozdziale V Statutu Poradni,
orazw przydziałach czynności zawodowych pracowników pedagogicznych Poradni.

§21

W Poradni są organizowane i działająZespoĘ Orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego, zajęc rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzięcka.

§22

Zespoły Orzekające działająna zasadach określonych w ,,Regulaminie Zespołu Orzekającego
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni" (zał. nr 1 Statutu Poradni).

§23

Poradnia, jako placówka wskazana ptzez Wielkopolskiego Kuratora OświaĘ za zgodą organu
prowadzącego, wydaje wymienione w pkt. 23 otzeczęnia i opinie także dzieciom i młodzieży:
niewidomym, słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym oraz z autyzmem (w tym z
Zespołem Aspergera).

§24

Zespoły Orzekające działają w oparciu o ,,Regulamin Zespołów Orzekających Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrzęśni" (zał. nr 2 Statutu Poradni).



§25

W Poradni działają zespoły zadaniowe, powoływane do

statutowych.

określonych zadań

§26
pracownicy poradni reaiizująswoje zadania"w stosunku do dzieci i młodzieży również poza

siedzibą poradni, w tym w środowisku rodzinnym, i w placówkach oświatowych, szkołach

i przedszkolach orazw gabinecie zamiejscowym w Pyzdrach,

§27

W Poradni mogą pracować wolontariu sze, którzy wspierają rea|izację zadań z zal<ręsu

pomocy psychologi{rno_p"augogicznej, na zasadacil ot<róstonych w rozdziale V §23 Statutu

Poradni.

§28

poradnia prowadzi praktyki studenckie dla studentow psychologii, pedagogiki i logopedii na

zasadach określonych w,,Regulaminie praktyk studenckich" (zŃ, nr 3 Statutu Poradni),

§29

Zadania pracowników administracji i obsługi opisane są w ptzydzińach czynności

zawodow}ch tych pracowników Poradni,

§30

Zadanialękarzai prawnika określają zavłaftę umowy - zlecenia,

§ 31

Do obowiązków wszystkich pracowników Poradni na\eży:

1) przestizeganiepostanowieńStatutuPoradni;
2) aktywnyi,a,iui* realizacjicelow i zadań.Poradni;

3)przestrzeganieetyki,u*oao*..1,zgodnie-z,,Kodeksemetykipracowników
Poradni Psychońgiczno-Pedagogicznej wę Wrześni";

4) odpówiedzialność za'bózpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci

tmŁodzieży;
5) nieujawnianie spraw, które mog ą nansszyó dobro osobiste klientów poradni

oraz jej pracownikow;
6) wykonlłvanie innych zadńzleconych przezDyrektora natzeczporadni,

realrizaĄi



schemat organ\zacylny poradni psychologi czno _pedagogicznej we wrześni

W
WWWWW lmlnffi

W
W
W
W
W
W

W
W
W
W
W

§YK§KTs&
Poradni Psy*irol,;ł,ł;;l,,., i:ilio§ilgicznej

', Wt !1-,(."-Fi

kkk-l",fuh


