Zadania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i warunki udzielania pomocy dzieciom
i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r.
w sprawie szczegółowych zasad działania Publicznych Poradni Psychologiczno
Pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U z dn. 13 lutego 2013r.,
poz. 199).
Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży ma na celu, w szczególności określenie
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;
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;
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. Współpraca z przedszkolami, szkołami, placówkami i instytucjami świadczącymi
poradnictwo, pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
5. Korzystanie z wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne
i nieodpłatne.
6. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów,
logopedy i doradcy zawodowego.
7. Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przeszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
8. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców,
pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.
9. Zgłoszenie do Poradni następuje na wniosek zainteresowanego w formie pisemnej
lub osobiście, wszelkich informacji udziela sekretariat poradni tel. 774410245.
10. Na podstawie wniosku wyznaczony zostaje termin udzielenia określonej formy pomocy
psychologiczno - pedagogicznej.
11. Pisemną opinię, informację lub orzeczenie wydaje się na wniosek rodziców, prawnych
opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

