
§"i. ZESPół,pLACóWEK' ośwIAtOWyCH w LIMANOWEJ T;ń*,m,%,,Wrb
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34-600 Limanowa

ZBSPÓŁ PLACÓWEX OŚWIATOWYCH

STATUT

PORAD|{I PSYCHOLOGICZNO -

PEDAGOGICZNEJ

WLIMANIOWEJ

Ustawy :

1.l.]stalva o s,vstenrie aśrą,iaty z d.rria 07.09.199lr. Nr 67 poz.329; Nr 106, płz.496, z l997r. Nr 28,
poz. 53. Nr 141" po,z,943 orazz 1998r. Nr 1 17, paz.759.

2. t-Istarąę z dnia 26 stycznia 1982 r.- Kafta Niiucz1,,cie la (l}z. t.t. l982r." Nr 3,poz. 19)

Rozporządzenia:

1.Rczporządzenie h{inistra Edukacji Narodawej z dnia 1lutego 2013 roku w sprarvi*

szczegółor.ł_vch zasacl dzialania ptńlicznych p*radni psyclrologiczno-pedagogicznych" \Ąi t_vm

poraclni specj al i stycznych.

2. Rozporządzenie N{inistra EdrrŁacji Nalodorvej i Sporlu z dnia 11 grudnia 2tX]2r. rv sprarvie

ramowe go stetutu poradn i p s_vcho l o gi czrro-pedago gi cznych ( Dz, U,N r 3ż3 z 20t}2r 
" }.

3. Rozporządzenie }linistra Edukacji Narodowej z dnia iB września 2008roku rv sprarvie ore*cz*ń
i opinii rłydar.vanych pt?,ez zespoły orzekając* dz,ińające w publicznych pł,łrudniaclr

psy,,cilologiczno-pedagogiczrrych (Dz.tJ.Nr 1 73 z 2008r,),

I Nazwa. siedziba i ogólnv zakres działań poradni

§l

l. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Limanowej wchodzi w skład Zespołu
Placówek Oświatowych w Limanowej.

2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Limanowej jest publicznąplacówką
oświatową której celem działaniajest realizacja zadńwynikających z niniejszego
Statutu orazzadńzleconych przezMałopolskiego Kuratora Oświaty w porozumieniu
z organem prowadzącym.

3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ma swojąsiedzibę w Limanowej, przy ulicy
ZygmlsrfiaAugusta 8.



, ,i i '

§2

organem prowadzącym poradnię jest powiat Limanowski.

§3

rganem sPrawującYm nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator oświaty.

§4

Teren dzińania Poradni obejmuje 12 gmin; miasto i gminę Limanowa, miasto i gminę

Mszana Dolna, gminY: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Łukowica, Tymbark,

Słopnice, Niedzwiedź.

§5

Poradnia udzięla dzieciom i młodzieĘ pomocy psychologi czno _ pedagogiczn ej oruz

logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku ksźałcenia i zawodu , a talże udziela

rodzicom i nauczycielom pomocy zńązanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i

młodzieĘ.

§6

poradnia obejmuje opieką osoby w wieku od 0 do 18 lat lub do ukończenia nauki w
szkołach Ponadgimnazjalnych , młodzieży uczącej się z terenu działania Poradni oraz
realizujących specj alny program nauczania .

§7

Poradnia udziela pomocy :

1. Dzieciom od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodzicom
zamieszkałynr na terenie jej dzińania.

2. Dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnĄalnych oraz placówek
oświatowo-wychowawczych mających siedzibę na terenie jej dzińania.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie porozumienia
zawartego między organami proŃadzącymi poradnie, istnieje możliwość
objęcia opieką dziecka spoza terenu dzińaniaporadni

§8

Korzystanie z pomocy udzielanej przezPoradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.



u cele i zadania poradni oraz sposób ich realizacii

§9

Poradnia realizuj e zadania :

l.Diagnozowanię poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i zachowń dysfuŃcyjnych dzieci i młodzieży.

2.Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieĘ, efektywności uczenia się,
nabywarria i rozwijania umiejętności osobistych i społecznych.

3 . wsparcie i pomoc ter apeuty czna dla dzieci i rńo dzieży or az ich rodzin.

4.Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku ksźałcenia , zawodu i planowaniu
kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli , szkół i placówek w planowaniu i
rcalizacji zadń z zakłęsu dorńztwa edukacyjno - zawodowego.

5.Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościarrti adaptacyjnymi .

6.Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspo zycji i uzdolnień dzięci i rŃodzieĘ.

l.Prowadzęnie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i rńodzieży z grup ryzyka.

8.Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoĘ lub placówki.

9. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcj i rodziny.

l0.Współdzińanie z ptzedszkolami, szkołami, placówkami oruz podmiotami świadczącymi
poradnictwo i pomoc nauczycielom.

11.Współpraca z placówkami doskonaleńanalczycieli w zakresie wsparcia merytorycznego
dla nauczycieli, wychowawców grup lvychowawczych, specjalistom udzielającym pomocy
psychologi czno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§l0

Poradnia realizuj e zadańa w szczegóIno ści przez:
1) diagnozowanie,
2) opiniowanie,
3) dziŃalność terapeutyczną
4) prowadzenie grup wsparcia,
5) prowadzenie mediacji,
6) interwencję kryzysową
7) działa|ność profi laktyczną
8) poradnictwo,
9) konsultacje



I 0) dzińalność informacyjno - szkoleniową.

§l1

1. poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach.

2.Poradnia wydaje opinie także w innych niZ określone w odrębnych przepisach sprawach
związarry ch z ksńałc eniem i wychowaniem dzieci i lttło dzieży .

2. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniej osoby, której dotyczy
opinia , istnieje możliwości dołączenia do wniosku posiadanej dokumentacji z obserwacji i
badń psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich oraz opinii nauczyciela prowadzącego
zajęciazuczńem.

3.Na wniosek Poradni osoba ,która składa wniosek powinna przedstawió zaświadczenie
lekarskie o stanie zdrowiazawierujące informacje niezbędne do wydania opinii.

4. Na pisemny wniosek rodziców kopia opinii zostaje przekazanado przedszkola, szkoły lub
placówki, do której uczeń Ltczęszcza.

5.Opinie podpisują specjaliści ,którzy ją sporządzili oraz dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Limanowej lub zupowńnienia dyrektora wicedyrektor ds. poradni.

6.Na pisemny wniosek rcdztca lub pełnoletniej osoby poradnia wydaje informację
o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

§12

l. W Poradni działĄązespoły orzekające powoływane przez dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych w Limanowej.

2. W skład zespołu wchodzą

a)dyrektor poradni lub upowazniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;
b)psycholog
c) pedagog
d)lekarz
e) inni specjaliści, jeżeli ichudział w pracach zespołu jest niezbędny
f)Pracą zespołu kieruje j ego przewodniczący.

3. Zespoły orzekające v,ry dają orzeczenia w sprawach:
a) orzeczenła o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci imłodzieĘ niepełnosprawnej

oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej orgańzacji nauki i
metod pracy,
b) orzęczenia o potrzebie indywidualnego obowiąkowego roczrego przygotowania

przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkoltryfr", dla
dzieci, których stan zdrowia uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczęszczartie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej
"przedszkolem",



c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i rŃodzieży, których stan
zdrowia uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczęszczaruie do szkoły,
d) orzeczęnia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży

upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
e) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanę dalej "opiniami".

4. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
dziecka. Orzęczenia i opinie podpisuje przewodniczący zespołu orzekającego.
5. Wszystkie dodatkowe kwestie reguluje Regulamin Zespołu Orzekającego.

§13

Poradnia prowadzi dokumentacj ę :

a)wykaz alfń ety czny dzie ci i rŃo dzieży korzystaj ąc y ch z pomo cy P oradni,
b)Ąestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczei,
c)dokumentację badń,
d)dziennik indywidualny ch zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,
e)inną dokumentację: roczny plan pracy, sprawozdania z rocznego planu ptacy, bieżący
rejestr zgłoszonych, księgi protokołów Rady Pedagogicznej, zespołu orzekającego, dzienniki
zajęć (dokumentacja specjalistycznej pracy indywidualnej i grupowej), dzienniki
korespondencyjne, Ąestr delegacji, rejestr urlopów i zwolnień, księgi inwentarzowe, rejestr
księgozbioru, rejestr drobnych zakupów, zeszyt vvyjść, listy obecności i inne zgodne z
odrębnymi przepisami.

Dokumenta cja może byó prowadzona tŃże w formie elektronicznej.

ilI oreanizacia poradni i zakres współdziałania

§14

1. Organizację pracy w danym roku szkolnym określa arkusz orgańzacji Poradni
opracowany przęz dyrektora, z uwzględnieniem rocztlego planu pracy oraz p|anu
finansowego - do dnia 30 kwietnia każdego roku.

ż. Arkusz orgarizacji Poradni zatwięrdza organ prowadzący do dnia ż5 majakażdego
roku.

3. Arkusz orgarlizacji Poradni zavłiera w szczególności: liczbę pracowników Poradni
oraz ogóIną liczbę godzin finansowanych ze środków ptzadzielonych przez organ
prowadzący.

4. Poradnia działaw ciągu całego roku jako placówka, w której nie sąprzewidziane ferie
szkolne, od poniedziałku do piątku .

5. Dzienny ozaspracy ustala dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej
w uzgodnieniu z organem prowadząaym.

§15

Liczbę pracownikó\Ąr pedagogicznych Poradni w za|eżności od zadań oraz terenu dzińania
ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący,



§l6
Poradnia zatrudniapracowników pedagogicznych: psychologóĘ pedagogów, logopedów .
socjologów' doradców il;;;ł t;"il]ljil;ń Fr*, realizuj{ zadańa zarówno nafi:t',ifilt:ff ;:#;T.,&?"ff Ł*T*:"ji.xf f.o,1ffi i,nłoani"zy,;;;;

§17
w poradni może zostaćutworzone stanowisko wicedyrektora d.s poradni.

§18

Poradnia moŻe zatrudniĆ lekarza 
.oraz ptacownika socjalnego z lskończonymi studiamiffi §J:'iTl§.:t};#:1Ł;1g;'§3;:i'ffi:logia,."-.i"r"gi?luuporitologia(w

§19
poradnia zattudniapracowników administracyjnych i obsługi.

§20
1, pomoc dzieciom i młod,zieży możebyć udzielan atakże wzezwolontariuszy.
i;.[if,i'fr::T:[ ru:nr";*:t ffi"T,ffi tnia, któranie uyła karana i wobec

3, Dyrektor Zespołu Placówek oświatowych w Limanowej:

a) zańera zwolo,
i,po,oui"*";:tlHfi ,ff*;-ffę"**:;:i:,:lłł"J#"ffi *.ę,§.*ll*xT
iili::6itrTJrr#i:Łj;.i::łyi:,r,żi*$.*,,rffi, oraz do"i. 

":"*,iania informacji

:'§ii:'ffiXX,HTffiT,.ff *ix*T3,1?'* 
" 

.y,iln., za szko dy powstałe w zw iązku
c)zapewnia warunki 

"-o)Ńu.;i;du*ywanie zńń przezwolontariusza.

i:lH',::r'Ęx"§*;ilfi,^i:Ę":*l?fi T;;;;*, o któĘ mowa w pkt. 3.1, we

i,H::-,?-wiatowych*I-imńffi orazpodnadzorąnVśi.?r;ilłh',#::",!;łł:

5' Na wniosek wolontariusza dYrektor Zespołu placówek,oświatowych 
w Limanowej jestobowiąan Y wYdaćPi"-",iusrii"j.)*i" 

" 
*yr.""*i"'ria* przezwolontariusza.

:;il§fi?"fi?"i:Tłio;:,:;:łami wyższymi oraz zakładamiksżałcenia nauczycieli w



7. Poradnia realizuje zńania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami
doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogiczn5rrni.

§21

Poradnia, w zakresie wykonlrvanej merytorycznie pracy, wspóĘracuje z lokalnymi
jednostkami samorządowymi w rejonie dzińańa , ośrodkami pomocy społecznej )

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie , placówkami słuzby zdrowia , wymiaru
sprawiedliwości, policji orzź organizacjarripozarządov,rymi świadczącymi pomoc w zakresie
poradnictwa i pomocy dzieciom imłodzieży orazrodzicom.

Iv szczegółowe kompetencie dvrektora i Radv pedagogicznei

§22

Organami Poradni są:

1. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej, który jest jednocześnie
Dyrektorem Poradni.

2. Rada Pedagogiczna.

§23

1. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej w szczególności:

a) kieruje dzińalnością placówki oraz reprezentuj e jąna zewnątrz;

b) sprawuj e nadzor pedagogiczny, z zasttzężeniem art. 3 6 ust. 2 ;

c) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanymprzęz
radę placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystani e, a także może
organizować administracyj ną fi nansową i gospodarczą obsługę placówki;

e) wykonuje zadaniazwiązane zzapevłnieniem bezpieczeństwa dzieciom rńodzieży i
pracownikom w czasi e zajęó organizowany ch przez placówkę;

f) wykonuje inne zadaria wynikające z przepisów szczególnych;

g) współdziaŁaze szkołami wyższymi oruzzakładami kształcenia nauczycieli w organizacjt
praktyk pedago gicznych;

h) stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
otgartizacji,

2. Dyrektor jest kierownikiem zakJadudlazatrudnionych w Poradni pracowników
pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi.



3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudnianiai zwalnianiapracowników Poradni,b) PrzYznawania nagró d oiaz wymierzaniu tu. porządkowych pracownikomPoradni,
c) występowania z wnioskami , Ę1llrięgnięciu opinii rady pedag ogicznej ,w sPrawach odznaczeń, nagród i inn}ch wyróŻnieńaru pru"oilriir.ow poradni.

4, DYrektor ZesPołu Placówek oŚwiłowych w Limanowej tworzy stanowisko kierownicze- wicedyrektora.

5, Zadania dla osób Pełniących funkcje kierownicze oraz zakres odpowiedzialności ustalaDyrektor ZespołuPlacówek Oświatowyóh * Li**owej 
*

§24

PodstawowYm zadaniem Rady Pedagogicznej, jest planowanie i analizowanie pracydydaktycznej, wychowawczej i opiekutdzelPoradni". 
I '

§25

Do kompetencji stanowiących Rady Peda gogicznej należy:1. zatńerdzanie planów pracy Poraani,
2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznychw Poradni,

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni,
zatńerdzartie wniosków komisji lub zespołó* powołńy.r, po", ń"aę Pedagogiczną.

§26

Rada Ped ag o giczna opiniuj e w szcze gólności :

1 organizacjępr?cyPoradni, *iym zwłaszcza§godniowy rozf<ład,ząęć,2. projekt planu finansou.ego Poradni,
3, wnioski DYrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej o przyznanie

nauczycielom odznac zeń, nagród i innych wyróZnień,4, ProPozYcje dYrektora w sprawach pizydzińu nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wYnagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowó płatny ctl ziięe Óydaktycznych,
wychowaw czy ch i opiekuńczych,

1 kandydatury osób do powierzenia funkcji wicedyrektora w Poradni,6, PrzedłuŻenie powierzenia stanowiska D},rektora'Zespołu placówek oświatowych
w Limanowej,
decYĄe dYrektora o povvierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora,
wybór przedstawiciela Rady pedagogicznej do zespofu rozpatrującego odwołanie
nauczyciela od oceny pracy,
zglaszarie i opiniow-anie kandydatów na człoŃów komisji dyscyplinamej dla
nauczyciela.

4.

7.
8.

9.



§27

Rada pedag o giczna zapoznĄe się z:
1. planem nadzorupedagogicznego nanowy rok szkolny
2. informacjąo realizacji planu nadzoru

§28

Rada Pedagogicznaprzygotowuje projekt statutu Poradni albo jego zmian.

§29

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej lub wicedyrektora w Poradni.

W tym celu Rada Pedagogiczna wyłania jednego przedstawiciela do komisji konkursowej w
celu przeprowadzenia koŃursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w
Limanowej.

vI. oeólne zasadv działania Radv pedaeoeicznei

§30

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Limanowej

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodząwszyscy nauczyciele zatrudnieni w Poradni.
3. Spośród członków rady pedagogicznej wybierane sązespoły zadaniowe, których skład

jest ustalany przez dyrektora w za|eżności od rozpatrywanego problemu.

§31

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej możę brać udział przedstawiciel organu
sprawującego nadzót pedagogiczny nad Poradnią oraz przedstawiciel organu
prowadzącego Poradnię.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brŃ udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącęgo zazgodąlub na wniosek Rady PedagogtcznĄ.

3. Osoby, o których mowa w ust. I-2 uczestniczą w tej części zebrania Rady
Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw.

4. Osoby zaproszoną nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału w
głosowaniach,.

§32

1. Zebraria Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku
szkolnego harmonogramem orazw miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrartia Rady Pedagogicznej organizowane są
przed rozpoczęciem roku szkolnego,



Po Zakończeniu Pierwszego okresu oraz rocznych zajęó szkolnych w celu
Przedstawienia Przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatorv}"h * li-*owej lub
wicedYrektora d/s Poradni ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego
nadzoru pedagogicz nego oraz informacj i o działalnos.i poradrri,

w miarę bieżących potrzeb.
3, Zebrartia RadY,Pedagogicznej mogą być organizowane również na wniosek organu

sprawującego nadzór pedagogiczny nad poradnią otaz zinicjatywy:
przewodnic zącego Rady Pedag ogicznej,
organu pr ow adzącego szkołę,
co najmniej Il3 człoŃów Rady Pedagogicznej.

4, WYstąPienia o orgarrizację zebrania Rał redagogióznej w trybie nadzwyc ząnym
kierowane sąw formie pisemnej do przewodniczące§o.'

5, WYstąPienia o organizację zebrania nady redĘogicznej w trybie nadzwyczajnym
PowinnY okreŚlaĆ Przyczynęzorganizowaniazebran,|aJraz określ ać pożądanytermin jego
przeprowadzęnia.

6_ zebrartia Rady pedagogicznej prowadzi jej przewo dniczący.7, W szczególnYch Prąpadkach przewodniuą"y Rady Pidag ogicznej możę powierzyć
prowadzenie zębtania Rady pedagogicznej wicedyrektorowi.

8, W PrzYPadku długotrwałej choroby ńyrektoia Zespołu placówek oświatowych w
Limanowej, funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni wicedyrektor lub

, członek Rady Pedagogicznej wskazany przezorgan pro*udrą.y. 
-

9, Pod nieobecność Dyrektora Zespołu Placówel Oświatowych w Limanowej zpowodu
nagłej chorobY, Rada Pedagogiczna nie podejmuje innych uchwał, niż te, kióre zostały
ujęte w propozycji porządku obrad.

10, Przewodniczącl o terminie i proponowanym porządku zebtaniapowiadamia wszystkich
członków Rady I'edagogicznej przynajmniej z t}godniowym wyprzedzeniem.

l1. NadzwYczĄne zębranię Rady Pedagogicznej ..róz" być zorganLo**. z jednodniowym
wyprzedzeniem.

1.

§33

Przewodni czący Rady Pedago gicznej w szczegolności :
opracowuje ,roczny plan pracy Rady Pedagogicznej,
przygotowuj e, zwołuj e i prowadzi zebtania Rady pedagogicznej,
podpisuje uchrvały Rady Pedag ogicznej,
realizuje uchwały Rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących,
monitoruje stopień realizacji podj ętych uchwał przezRadę peda gogiczną
informuje Radę pedagogiczną o stopniu realizacjipodjętych uchwał,
podpisuj e protokoły z zebrń Rady Pedagogicznej,
wstrzYmuje łĘ'konanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa fiako Dyrektor zespołu placówek oświatowych w Limanowej),
Przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski

wYnikające Ze spra\,vowanego nadzoru pedagogicznego orzinformacje o działalności
Poradni, w tym sposób dysponowania środkami z ZFŚS.



2. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega w
szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zańadomieniu człoŃów
Rady Pedagogicznej o terminie zebrańa - z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia
otaz o miejscu i proponrrwanym porządku zebrartia.

§34

1. Prawa i obowiązki człorlka Rady Pedagogicznej:
a) Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:

czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,
składania wniosków i projektów uchwał,
udziału w pracach w staĘch lub doraźnych zespołach powołanych przez Radę

Pedagogiczną.
b) Członek Rady Pedagogicz:nej zobońryarryjest do:

czynnego uczestnictlNa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub
zespołach, do których zostń powołany,
nie ujawniania spraw,poruszanlch na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a takżę nauczycieli i innych
pracownikórł, szkoły,
współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery Ęczliwości i
koleżeństwa,
realizaĄi i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,
składania sprarvozdń z wykonania powierzonych zdń.

2. W szczegóInychprzypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony
z udzińu w zebraniu , za zgodi4dyrektora Poradni.
3. Nieobecny członek Rady ,Pedagogicznej na zebraniu, zobońryany jest do zaznajomienia
się z protokołem i uchwałami przyję§mi na zebraniu i potwierdzenia znajomości
postanorł,ień własnorę cznym podpisem.

§35

1. Porządek zębrariazatlvierdzaRadaPedagogiczna.
2. Głosowanie w sprawie porządku zebrariaodbywa się po otwarciu ptzez

przewodnic zącęgo zebraria i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
3. Bezpośrednio przed gł,csowarriem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady

P edago gi cznej mo gą z gl aszń propo zycj e zmian w porządku zebr aria.
4. Propozycje ztnianw prlrządku zębraniamoze również ńożyć przewodniczący.
5. Propozycje zmianw prrrządku zebrariaprzewodniczący poddaje pod głosowanie

Rady Pedagogicznej.



VIII. Trvb podeimowania uchwał

§36

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Wnioski Rady Pedagogicznej przyjmowane sąw drodze uchwał.
3. Przęz zWkJą większość głosów należy rozumieó taką liczbę głosów "za", która

przevłyższa co najrnniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy
"wstrzymujące się".

§37

uchwały Rady pedagogiczrrej podejmowane sąw głosowaniu jawnym lub tajnym.

§38

1. Głosowaniejawne przeprowadzaptzewodniczącyRady Pedagogicznej.
2. W głosowaniu jawnyrn członkowie Rady Pedagogicznej głosująprzez podniesienie

ręki.
3. Wprzypadku równej liczby głosów o podjęciuuchwały decyduje głos

przewodniczącego.

§39

1. W głosowaniu tajnyłn podejmowane sąuchwały w sprawach personalnych lub na
wniosek członkaRady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.

2. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogiczrej głosująkartami do głosowania
przygotowanyrni ptzez przewodnic zącego Rady Pedagogicznej.

3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków
Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

§40

1. Rada Pedagogiczna pr;ły wyborze przedstawiciela do Komisji Konkursowej
wyłaniającej kandydata na DyrektoraZespołu Placówek Oświatowych w Limanowej
przeprowadza głosowanie tajne.

2. Na karcie do głosoił,ania kandydaci umieszczeni sąalfabetycznie.
3. Przedstawicielem Rad.l Pedagogicznej zostaje ten kandydat, który uzyskd największą

Iiczbę głosów.
4. W przypadku równe.j l,iczby głosów otrzymanychprzez kandydatów na miejscu

uprawniającym do udziału w Komisji Konkursowej , zarządz,a się powtórne
głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami.



§41

O wstrzYmaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespofu placówek
OŚwiatowYch w Limanowej .niezwłocznie zawiadarria organ prowadzący oruzorgan
sprawujący nadzór pedagogiczny. organ sprawujący nadzórpedagogiczny uchyla
uchwałę w ruzie stwierdzenia jej niezgodności zprzepisarrti prawa po zasięgnięciu opinii
organu Prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.

[X. Dokumentowanie zebrań

§42

Z zebraniaRady Pedagogicznej sporządz,a się protokół oruzlistę obecności.

l.

§43

Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentująswój udział na zebraniu podpisem na
liście obecności.
Protokolant a zebrania wybiera Rada Pedag ogiczna spośród swoich członków.
Rada Pedagogicztamoze wybrać protokolarrta stałego lub na okres roku szkolnego.
Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zańeruć:

datęzebtania,
numery podj ęt;lch uchwał,
stwierdzenie prawomocności posiedzeni a, tzw. quorum,
Wkaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (eżelitakie w
zebrarriu ucz,estniczyły),
zatwier dzony porządek zebr ania,
stwierdzenie plzyjęcia protokołu z poprzedńego zebrania,
przebieg zebrania,
treść zgło s zany ch wnio sków,
podjęte uchwały i wnioski,
podpisy przewodnic zącego i protokolanta.

§44

Uchwały Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi.
Księga protokołów nie może być wynoszonapozabudynek Poradni.
prawo wglądu do protokołów zebrńRady pedagogicznej mająupowaznieni
pracownicy organll sprawującego nńzór pedagogiczny nad poradniąi organu
prowadzącego.

)
J.

4.

1.

2.
ĄJ.



l.

§45

protokół zpoptzedniego zebrania Rady pedagogicznej przyjmuje się na następnym
zebraniu.
przyjęte ptzezRadę pedagogicznąpoprawki i uzupełnienia do protokołu
z PoPrzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebtania, rru t tory. poprawki
i uzupełnie nia zostŃy przyj ęte.
poprawki i uzupełnienia do protokofu umieszcza wyłącznie protokolant.
Ewentualn e zastrzeżenia do protokołu z poprzednięozebrania mogą dot yczyć
wyłącznie własnych wypowiedzi osoby zgłaszEącej lr.kJ,e zastrzeżenia.

§46

protokoĘ z zebrań zespołów powołanych przezRadę pedag ogicznąstanowią
dokumentację pracy Rady Pedagogicznej.
Za Przechowlwani ę protokołów z zębtń komisj i i zespołów odpowiedzialny j est
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowój

2.

a

4.

1.

sporów miedzv nimi

§47

1. W wYkonYwaniu swoich, zadań Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w
Limanowej współpracuje z Radą pedagogiczną i związkami zawodolvymi
dzińającymi w poradni.

2. W celu umoźliwienia rozlviązywarlia sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni
Rada Pedagogiczna powołujel komisję rozjemczątzw. ,,Mężów zaufania'' w wyniku
tajnego głosowania w liczbie trzech.

3. ,,Męzowie zaufania" to osoby powołane spośród wszystkich pracowników
Poradni, nie stanowiące strrrny sporu .

4. ,,Mężowię Zaufania" podejmują dzińania na wniosek dyrektora lub stron
konfliktu oraz na wniosek pracownika.

4. Mężowie zaufaniapodejrnują decyzjęwiększościągłosów w głosowaniu jawnym .

5. Prace,,Mężów Zaufania" sądokumentowane .

6.Podjęta do 30 dni decyzja .,,Męzów Zaufanid' jest ostateczna .W przypadku ,gdy
decYzjata nie rozwiązuje sporu dalsze postępowanie prowadzi organ prowadzący lub
nadzorujący Poradnię.

oZla raZ



xI. zakres zadań pracowników

§48

1 . Prawa i obowią:zki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3 póz. 19 z
późniejszymi zmianami), a pracowników administracyjnych i obsługi ustawa o
pracownikach samorządowych, Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze wydane na ich
podstawie.

2.Do zadńpracowników pedagogicznych należy :
a) prowadzenie badań dzie,;i zgłaszanych do Poradni, dokonywanie diagnozy pottzeb
edukacyjnych, deficytów i zaLlutzeń rozwojowych ,

b) kwalifikowanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno -pedagogicznej,
profilaktyczno - wycho,wawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji ,
c) prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej , pedagogicznej i
logopedycznej , w tym socjoterapii , w stosunku do dzieci imŁodzieży ,d) inspirowanię dziŃalności terapeutycznej i profilak§cznej w szkołach i innych
placówkach, udzielanie konsultacji i inne formy pomocy merytorycmej w tym zakresie,
e) prowadzenie doradztwa psychologicznego i pedagogicznego oraz mędiacji dla dzięci
młodzieży oraz rodziców i nallczycieli,

0 kształtowanie u młodzież;v umiejętności racjonalnego wyboru ksźałcenia
i zawodu,

g) współdziałanie zprzedsr.kolami, szkołami i placówkami oraz podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc nauczycielom,

h) inicjowanie różnych forn:r pracy wychowawczej w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym Cziecka .

3.Do zadńwicedyrektora rJ.s. poradni na|eży w szczególności:
a) Zastępowanie dyrektora prrdczas jego nieobecności
b) Prowadzenie nadzoru pedagogicznego oraz dokumentacji z jego przebiegu
c) Kontrola dokumentacji mcryorycznej placówki
d) Powadzenie nadzoru illę,rytorycznego w zakresie wykonywanych przez pracowników
zadń
e) Współor garizacja pracy pl,1cówki

f Szczegołowa lista załlań rłicedyrektora d.s. poradni znĄduje się w zakresie czynności.

4. Zadaniem lekarza.jest prowadzenie specjalistycznej konsultacji lekarskiej dzieci i
rŃodzieży zgłaszanĄ do Pc,radni oraz stŃę uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu
Otzekającego w Poradni .

5. Zńaniem pracownik.a socialnego jest prowadzenie pracy w środowisku pozaszkolnym
dziecka i jego rodzin5,, sz,azególnie w miejscu zamieszkarlia , określaniu potrzeb i form
pomocy rodzinie, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie.


