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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 1 z dnia 8 maja 2020 roku 

Rady Pedagogicznej  

          w Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 

w Lublinie 

w sprawie uchwalenia statutu 

 
 

 

 

S T A T U T 

PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  Nr  1 

w    L U B L I N I E 

przy ul. Pogodnej 54 
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7. Rozdział VII – Pracownicy. 

8. Rozdział VIII – Dokumentacja. 

9. Rozdział IX – Postanowienia końcowe. 
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R O Z D Z I A Ł  I 

PODSTAWY    PRAWNE 

 

§ 1 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2215.). 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1781).  

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2159)  

 

§ 2 

Przepisy wykonawcze do ustaw wymienionych w § 1, a w szczególności: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 199, z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. 

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające 

w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1743). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 

z 2017 r.; poz. 1591). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

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). 
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5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6, poz. 69, z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) 

 

 

R O Z D Z I A Ł  II  

POSTANOWIENIA    OGÓLNE 

 

§ 3 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie, zwana dalej Poradnią 

jest placówką publiczną. 

2. Siedziba Poradni znajduje się przy ul. Pogodnej 54 w Lublinie. 

3. Poradnia posiada logo i oznakowany monitoring wizyjny.  

 

§ 4 

1. Organem prowadzącym Poradnię jest Gmina Miasto Lublin, której 

kompetencje wykonuje Prezydent i Rada Miasta Lublin. 

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator  Oświaty. 

3. Teren działania Poradni jest określony w aktualnej Uchwale Rady Miasta 

Lublin. 

 

§ 5 

1. Poradnia jest placówką działającą cały rok z możliwością przerwy w okresie 

ferii letnich ustalonej przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem 

Poradni.   

2. Praca Poradni zorganizowana jest w 5-dniowym tygodniu pracy. 

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

 

§ 6 

Poradnia jest samorządową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
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§ 7 

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

2. Wszyscy klienci Poradni mają zapewnioną ochronę danych osobowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z pomocy Poradni 

odbywa się na podstawie zgody rodziców/prawnych opiekunów dzieci 

i młodzieży lub pełnoletnich uczniów i słuchaczy, wyrażonej na piśmie w 

formularzu zgłoszenia, bądź wniosku. 

 

 

R O Z D Z I A Ł  III 

CELE 

 

§ 8 

Celem działania poradni jest: 

1. udzielanie dzieciom od momentu urodzenia, młodzieży i dorosłym klientom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz pomocy w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu;  

2. udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; 

3. wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

 

 

 

R O Z D Z I A Ł      IV 

ZADANIA 

 

§ 9 

Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone jest w celu określenia: 

a) indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych, w tym predyspozycji i uzdolnień oraz specyficznych 

trudności w uczeniu się; 

b) wyjaśniania mechanizmów i przyczyn zgłaszanych problemów, w tym 

niepowodzeń edukacyjnych i wychowawczych oraz możliwości i sposobów ich 

rozwiązywania. 
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§ 10 

Efektem diagnozy jest w szczególności: 

a) objęcie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców bezpośrednią pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną; 

b) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-

wychowawczych w zakresie  pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami; 

c) wydawanie opinii;  

d) wydawanie orzeczeń; 

e) wspieranie przedszkoli, szkół i placówek w organizowaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 11 

Bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży 

oraz ich rodzicom polega głównie na: 

a) prowadzeniu szeroko rozumianej terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin; 

b) pomocy rodzicom w rozpoznawaniu problemów oraz rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; 

c) pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

d) wspomaganiu dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, związanymi 

z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 

związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

e) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, w tym także 

profilaktyki uzależnień wśród dzieci, młodzieży i rodziców; 

f) wspomaganiu wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny ze szczególnym 

uwzględnieniem psychoedukacji rodziców. 

 

§ 12 

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję przedszkoli, szkół i placówek, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktyczno-wychowawczych w zakresie  pracy z dziećmi, młodzieżą 

i rodzicami obejmuje w szczególności: 

a) pomoc  nauczycielom w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się, 

w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów 

klas I – III szkoły podstawowej;  

b) pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu możliwości, predyspozycji 

i uzdolnień dzieci i młodzieży; 
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c) pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu specyficznych trudności emocjonalno-

społecznych u dzieci i młodzieży, związanych m.in. z agresją, przemocą, 

lękami, adolescencją, niedostosowaniem społecznym, itp.; 

d) wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi z problemami zdrowotnymi 

i przewlekle chorych;  

e) wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego; 

f) współpracę w organizowaniu i udzielaniu przez przedszkola, szkoły i placówki 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także opracowywaniu i realizowaniu 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych 

programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

g) współpracę w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu 

specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących 

technologie informacyjno-komunikacyjne dla niepełnosprawnego dziecka lub 

pełnoletniego ucznia na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub 

placówki, rodzica dziecka lub pełnoletniego ucznia; 

h) udzielanie wsparcia merytorycznego i pomocy nauczycielom, wychowawcom 

i innym specjalistom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-

wychowawczych, organizowanego we współpracy z ośrodkami doskonalenia 

nauczycieli; 

i) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci 

i młodzieży, rodziców i nauczycieli; 

j) podejmowanie działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, ze 

szczególnym uwzględnieniem uzależnień oraz innych problemów dzieci 

i młodzieży. 

 

§ 13 

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczy: 

a) pomocy w zdiagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 

b) ustaleniu sposobów działania, prowadzących do zaspokojenia potrzeb 

przedszkola, szkoły lub placówki; 

c) zaplanowaniu form wspomagania i sposobów ich realizacji, 

d) przeprowadzeniu ewaluacji realizowanych form wspomagania. 

 

§ 14 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, świadczona przez specjalistów Poradni 

w rejonie działania, wymaga zawarcia kontraktu z placówką, określającego jej zakres 

w danym roku szkolnym.  
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§ 15 

Zadania Poradni, w tym bezpośrednia i pośrednia (poprzez środki elektronicznego 

przekazu) pomoc psychologiczno-pedagogiczna, są realizowane w szczególności 

poprzez: 

a) diagnozowanie; 

b) opiniowanie; 

c) działalność terapeutyczną w wymiarze indywidualnym i grupowym; 

d) prowadzenie wykładów, prelekcji i warsztatów; 

e) działalność konsultacyjną i doradczą; 

f) prowadzenie grup wsparcia; 

g) prowadzenie mediacji; 

h) interwencję kryzysową; 

i) działalność profilaktyczną; 

j) działalność informacyjno-szkoleniową. 

  

§ 16 

1. W wyniku przeprowadzonej kompletnej diagnozy Poradnia wydaje opinie w 

sprawach określonych w przepisach prawa oświatowego, a także w innych 

sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.  

2. Opinię wydaje się na pisemny, uzasadniony wniosek rodziców albo pełnoletniej 

osoby, której dotyczy opinia w terminie nie dłuższym niż 30 dni, 

a w przypadkach szczególnie uzasadnionych – nie przekraczającym 60 dni.  

3. Wnioskodawca może dołączyć inną posiadaną dokumentację uzasadniającą 

wniosek o wydanie opinii. 

4. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich 

Poradnia wnioskuje o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie 

zdrowia, zawierającego informacje niezbędne do wydania opinii. 

5. Specjaliści Poradni,  w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych 

i wychowawczych dziecka lub pełnoletniego ucznia, mogą zwrócić się do 

dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni 

uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców i innych 

specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek. 

6. W przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek 

rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia,  Poradnia przekazuje 

kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.  

 

§ 17 

Opinia zawiera: 

a) oznaczenie Poradni wraz z logo; 

b) numer opinii; 
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c) datę wydania; 

d) podstawę prawną; 

e) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, numer PESEL, datę i miejsce 

urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – nazwę i adres 

szkoły oraz oznaczenie klasy/oddziału; 

f) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także opis mechanizmów 

wyjaśniających funkcjonowanie osoby, której opinia dotyczy; 

g) stanowisko w sprawie oraz szczegółowe jego uzasadnienie; 

h) wskazania dla nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem lub uczniem; 

i) zalecenia dla rodziców, dotyczące pracy z dzieckiem lub wskazania dla 

pełnoletniego ucznia, które powinien stosować; 

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

k) podpis dyrektora Poradni.  

 

§ 18 

Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach 

diagnozy, którą wydaje się w formie ustnej lub pisemnej na pisemny wniosek 

rodziców lub pełnoletniej osoby, której informacja dotyczy.  

 

§ 19 

Poradnia  realizując swoje zadania współdziała z innymi poradniami, przedszkolami, 

szkołami i placówkami spoza rejonu działania oraz organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom  i młodzieży oraz 

rodzicom i nauczycielom.  

 

§ 20 

1. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające na podstawie 

przepisów określonych w Rozdziale I niniejszego Statutu, a w szczególności 

zawartych w § 2, ust 2. 

2. Zespoły Orzekające wydają w szczególności: 

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  

b) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

d) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

e) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie 

z procedurą wydawania orzeczeń.  
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R O Z D Z I A Ł    V 

ORGANY     PORADNI 

 

§ 21 

1. Organami Poradni są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna. 

 

§ 22 

Dyrektor Porani: 

a) kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz; 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

e) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i specjalistom Poradni w czasie zajęć 

organizowanych przez placówkę; 

f) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni; 

g) współdziała ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych; 

h) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

i) stwarza warunki do działania w Poradni wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji w celu rozszerzania i wzbogacania form działalności merytorycznej; 

j) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

§ 23 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni 

nauczycieli i pracowników samorządowych.  

2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników samorządowych; 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

i pracownikom samorządowym; 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

Poradni, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pracowników samorządowych. 

3. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 

pedagogiczną. 
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§ 24 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Poradni. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni. 

3. Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej, w tym jej kompetencje 

stanowiące i opiniujące określa Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Lublinie. 

 

 

§ 25 

W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami Poradni właściwym do ich 

rozpoznania jest organ prowadzący.  

 

 

 

R O Z D Z I A Ł   VI 

ORGANIZACJA     PORADNI 

 

§ 26 

1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji. 

2. Arkusz organizacji jest opracowywany przez Dyrektora i przekazywany do 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i organizacjom związkowym, 

reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. 

3. Arkusz organizacji Poradni jest zatwierdzany przez organ prowadzący, po 

zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.   

4. Arkusz organizacji zawiera w szczególności: wykaz pracowników poradni wraz 

z przydziałem obowiązków zgodnych z ich kwalifikacjami, w tym osób 

zajmujących stanowiska kierownicze lub przydzielone inne funkcje, wynikające 

z przepisów prawa oświatowego.   

5. W przypadku zmian kadrowych i/lub zmiany przydziału obowiązków 

pracowniczych w trakcie danego roku szkolnego, Dyrektor sporządza aneks do 

arkusza organizacji i przekazuje do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. 
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R O Z D Z I A Ł     VII 

PRACOWNICY 

 

§ 27 

1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określa ustawa z dnia 

26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, akty wykonawcze wydane na jej 

podstawie oraz inne przepisy odrębne.  

2. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami określa ustawa z dnia 

21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, akty wykonawcze do 

niej wydane oraz inne przepisy odrębne. 

 

§ 28 

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy wszystkich osób w niej zatrudnionych. 

2. Pracownikami Poradni są: 

a) nauczyciele: 

 psycholodzy, 

 psychoterapeuci, 

 pedagodzy, 

 terapeuci pedagogiczni, 

 logopedzi, neurologopedzi, 

 doradcy zawodowi; 

b) pracownicy samorządowi: 

 lekarz, 

 specjalista, 

 samodzielny referent, 

 robotnik wykwalifikowany, 

 konserwator. 

 

§ 29 

1. Nauczyciele realizują zadania Poradni określone w Rozdziale IV niniejszego 

Statutu, w przydzielonych im do obsługi przedszkolach, szkołach i placówkach 

z rejonu działania Poradni.  

2. Głównymi obowiązkami nauczycieli są: 

a) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sondaż 

potrzeb, działania profilaktyczne, prowadzenie diagnozy i terapii oraz 

porady zawodoznawcze; 

b) pomoc rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w doskonaleniu 

umiejętności dydaktycznych i wychowawczych; 
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c) wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w działaniach dydaktyczno-

wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i profilaktycznych; 

d) systematyczne doskonalenie zawodowe; 

e) planowanie pracy zgodnie z potrzebami środowiska i jej dokumentowanie 

oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań; 

f) znajomość i przestrzeganie przepisów prawa oświatowego i innych 

bezpossrednio zwiaazanych z funkcjonowaniem placwki oraz procedur 

obowiązujących w Poradni.  

3. Obowiązki nauczycieli są zgodne z ich kwalifikacjami i szczegółowo zapisane 

w indywidualnych przydziałach czynności.    

4. Nauczyciele realizują swoje obowiązki i zadania również poza siedzibą 

Poradni. 

 

§ 30 

Do zadań lekarza należy: 

a) uczestniczenie w posiedzeniach zespołów orzekających w Poradni; 

b) prowadzenie konsultacji lekarskich w sprawach rozpatrywanych na 

posiedzeniach zespołów orzekających i sporządzanie pisemnych diagnoz. 

 

§ 31 

1. Główne obowiązki specjalisty i samodzielnego referenta obejmują: 

a) obsługę organizacyjną dyrektora; 

b) sprawne funkcjonowanie sekretariatu Poradni; 

c) prowadzenie dokumentacji budżetowej i kadrowej; 

d) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydawanych opinii i orzeczeń; 

e) zaopatrywanie Poradni w niezbędne pomoce, materiały i wyposażenie; 

f) czuwanie nad sprawnością sieci intranetowej i koordynowanie działań 

związanych z obsługą i używaniem programów w ramach zintegrowanego 

systemu informatycznego; 

g) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i spraw majątkowych; 

h) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

i) bieżące wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz 

sporządzanie wszelkich innych wymaganych sprawozdań; 

j) prowadzenie dokumentacji z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych; 

k) współpraca z Lubelskim Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym 

Oświaty. 

2. Obowiązki w/w pracowników administracji są szczegółowo zapisane w ich 

indywidualnych przydziałach czynności.    
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§ 32 

1. Do zadań robotnika wykwalifikowanego i konserwatora należy: 

a) utrzymanie pomieszczeń i terenu wokół poradni w porządku i czystości; 

b) wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych, remontowych 

i naprawczych na terenie poradni; 

c) odpowiedzialność za obieg dokumentacji papierowej między Poradnią 

a organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

i jednostką samorządową prowadzącą obsługę finansową Poradni; 

d) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących lokalu poradni 

i przylegającego terenu. 

2. Obowiązki w/w pracowników obsługi są szczegółowo zapisane w ich 

indywidualnych przydziałach czynności.    

 

 

§ 33 

1. Praca pracowników pedagogicznych i administracji podlega ocenie.  

2. Zasady i tryb  dokonywania oceny określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 34 

Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko 

wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.   

 

 

§ 35 

Zadania Poradni mogą być również wykonywane przez wolontariuszy na zasadach 

określonych w § 17 Rozporządzenia wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszego Statutu. 

 

 

§ 36 

Za zgodą Dyrektora zadania Poradni mogą być także realizowane przez osoby 

odbywające staże zawodowe na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

§ 37 

Wszyscy pracownicy Poradni zobowiązani są do przestrzegania ustawy o ochronie 

danych osobowych oraz praw dziecka.  
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R O Z D Z I A Ł     VIII 

DOKUMENTACJA 

 

§ 38 

Poradnia prowadzi w szczególności: 

1. Wykaz alfabetyczny dzieci, młodzieży i dorosłych klientów Poradni, 

korzystających z pomocy, czyli Księgę Przyjęć zawierającą: 

a) numer nadany przez poradnię,  

b) imię i nazwisko dziecka lub pełnoletniego ucznia,  

c) datę urodzenia,  

d) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,  

e) adres zamieszkania,  

f) oznaczenie przedszkola, szkoły lub placówki oraz klasy/oddziału, 

g) wskazanie zastosowanych form pomocy, 

h) podpisy specjalistów. 

 

2. Rejestr wydanych opinii zawierający:  

a) numer nadany przez Poradnię,  

b) numer opinii, 

c) datę wydania, 

d) imię i nazwisko dziecka lub ucznia, 

e) oznaczenie przedszkola, szkoły lub placówki oraz klasy/oddziału, 

f) symbol opinii. 

3. Rejestr wydanych orzeczeń zawierający:  

a) numer nadany przez Poradnię,  

b) numer orzeczenia, 

c) datę wydania, 

d) imię i nazwisko dziecka lub ucznia, 

e) oznaczenie przedszkola, szkoły lub placówki oraz klasy/oddziału, 

f) symbol orzeczenia. 

 

§ 39 

Dokumentacja wymieniona w § 38 może być prowadzona w formie elektronicznej 

w programie komputerowym „Poradnia P-P”, działającym w ramach zintegrowanego 

systemu informatycznego dla placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Lublin.  
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§ 40 

Poradnia prowadzi ponadto: 

a) karty indywidualne klientów, zawierające dokumentację badań i działalności 

postdiagnostycznej; 

b) dokumentację związaną z funkcjonowaniem zespołów orzekających; 

c) dzienniki indywidualne pracowników pedagogicznych; 

d) księgę protokołów z zebrań rady pedagogicznej, 

e) tygodniowy rozkład zajęć pracowników Poradni; 

f) dokumentację ewaluacji wewnętrznej; 

g) akta osobowe pracowników; 

h) zbiór wewnętrznych aktów prawnych w postaci regulaminów i procedur 

obowiązujących w Poradni; 

i) oryginały lub potwierdzone kopie umów z kontrahentami w sprawie 

świadczenia usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Poradni; 

j) pozostałą dokumentację związaną z funkcjonowaniem i działalnością 

administracyjną Poradni, a szczególności w sprawach kadrowych, socjalnych, 

bhp, planowania i realizacji budżetu; 

k) dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji; 

l) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 41 

W ramach prowadzenia sprawozdawczości do Systemu Informacji Oświatowej na 

bieżąco są wprowadzane dane dotyczące nauczycieli i informacje z działalności 

merytorycznej Poradni. 

 

 

 

R O Z D Z I A Ł    IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 42 

Poradnia przechowuje dokumentację zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych 

przepisach. 
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§ 43 

Obsługę finansowo-księgową Poradni prowadzi Lubelskie Centrum Ekonomiczno-

Administracyjne, mające siedzibę w Lublinie przy ul. Jana Gilasa 3, zgodnie 

z Uchwałą Rady Miasta Lublin  z dnia 7 września 2017 roku, nr 822/XXXII/2017 

 

§ 44 

1. Po opracowaniu Statutu Rada Pedagogiczna przyjmuje go w trybie uchwały. 

2. Nowelizację Statutu, polegającą na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu 

dotychczasowych zapisów, wprowadza się aneksem w drodze uchwały. 

3. Jeżeli liczba zmian w Statucie Poradni jest znaczna, Rada Pedagogiczna lub 

powołany przez nią zespół, opracowuje i przedkłada do uchwalenia Radzie 

Pedagogicznej tekst jednolity. 

4. W przypadku nowelizacji Statutu Dyrektor Poradni upoważniony jest do 

ogłoszenia jego tekstu jednolitego. 

 

§ 45 

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie szczegółowe 

przepisy prawne. 

 

§ 46 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu  

8 maja 2020 roku i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 


