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 Rozdział I 

Obowiązujące akty prawne. 

 

§ 1 

          Poradnia działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych: 

 Ustawa o systemie oświaty  z dnia 7  września 1991r.  (tekst jednolity z 2004 r. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),   

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela. (tekst jednolity z 2006 r. 

Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),  

 Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz.U.2002. nr.23.poz 225 z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z  dnia  11 grudnia 2002 

r. w  sprawie ramowego statutu publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 

poz.1869 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 18 września 2008r.                      

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły  orzekające działające              

w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych ( Dz. U. z  2008 r. 

Nr 173, poz. 1072), 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 18 września 2008r.                    

w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci                   

i młodzieży  ( Dz. U. z  2008 r. Nr 175, poz.1086). 

 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), 
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  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z  dnia  30 kwietnia 2013 r.                  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

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

2013 r., poz. 532), 

 

Rozdział II 

Postanowienia ogólne. 

 

§2 

1. W nazwie występuje określenie “Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna              

w Busku-Zdroju” zwana w dalszej części statutu Poradnią. 

2. Poradnia ma siedzibę w budynku przy al. Mickiewicza 27 w Busku-Zdroju. 

3. Zgodnie z Uchwałą nr 32/99 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju  z dnia 28  lipca 

1999r. terenem działania Poradni jest powiat buski obejmujący 8 gmin:            

Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, 

Wiślica. 

4. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom  i nauczycielom przedszkoli, 

szkół i placówek mających  siedzibę na terenie działania Poradni, a także dzieciom 

nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom zamieszkałym na 

terenie powiatu buskiego. 

5. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi  poradnie, 

Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom  i nauczycielom 

przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie  działania Poradni 

oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają 

do przedszkola lub szkoły, i ich rodzicom. 

6. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i  nieodpłatne. 
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Rozdział III 

Cele i zadania Poradni. 

 

               §3 

1. Celem Poradni jest udzielanie  dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,  

a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

2. Do zadań Poradni należy: 

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży, które 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. Efektem diagnozowania dzieci i 

młodzieży jest w szczególności: wydanie opinii; wydanie orzeczenia o potrzebie: 

kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży; objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz 

rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną; wspomaganie 

nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. 

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej . Pomoc ta  polega w szczególności na:  

a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w szczególności w 

formie : indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży; terapii rodziny; grup wsparcia; prowadzenia mediacji; interwencji 

kryzysowej; warsztatów; porad i konsultacji; wykładów i prelekcji; 

działalności informacyjno-szkoleniowej. 
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b) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i 

zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

c) 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. 

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i 

edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w 

rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Realizowanie tych 

zadań  polega w szczególności na : 

a) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub 

specjalistom  pomocy w: 

- 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, 

-  planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

-  rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

Zadania te są realizowane w szczególności w formie: porad i konsultacji; udziału  

w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  

i specjalistów,  udziału w zebraniach rad pedagogicznych; warsztatów; grup 

wsparcia; wykładów i prelekcji; prowadzenia mediacji; interwencji kryzysowej; 

działalności informacyjno-szkoleniowej; organizowania i prowadzenia sieci 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu 

doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 

b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i 

organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych 



7 
 

programów edukacyjno - terapeutycznych oraz indywidualnych programów 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

c)  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; 

d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub 

specjalistom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

e)  podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży; 

f)  prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci 

 i młodzieży, rodziców i nauczycieli; 

g)  udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i 

bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, 

wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom,  

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w 

zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Wspomaganie to  polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na 

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

a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki 

oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania  oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty; 

b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których 

wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w 

procesie ewaluacji zewnętrznej,  

c) realizacji podstaw programowych; 



8 
 

d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania; 

e)  analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników 

sprawdzianu i egzaminów 

f)  potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków; 

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

 Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje: 

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

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb 

przedszkola, szkoły lub placówki; 

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; 

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych 

form wspomagania” 

 

3. 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 

4. Procedury wydawania przez Poradnię opinii i orzeczeń określają  odrębne  
przepisy. 
 
 

Rozdział IV 

Kompetencje organów Poradni. 

                

    §4            

1. Organami Poradni są dyrektor  Poradni i Rada Pedagogiczna. 

2.  Do zadań i kompetencji dyrektora Poradni należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach                                  
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jej     kompetencji, 

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności             

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizację administracyjną, 

finansową  i obsługę gospodarczą Poradni, 

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Poradni, 

6) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom         

Poradni, 

7) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,              

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

8) podpisywanie opinii specjalistycznych i orzeczeń, 

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, 

rodzicom i nauczycielom przebywającym na terenie Poradni, 

3. Dyrektor Poradni jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni. 

4. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni                  

w Poradni. W zebraniu Rady mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) inne osoby 

zaproszone przez Przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej Poradni. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane na początku roku szkolnego oraz    

w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 

prowadzącego Poradnię, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,                                

z inicjatywy Przewodniczącego Rady albo na wniosek co najmniej  1/3 członków 

Rady Pedagogicznej Poradni. Zebrania Rady są protokołowane. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

7. Sprawozdania z pracy pracownicy Poradni przedstawiają dwa razy do roku                     

(po pierwszym półroczu  roku szkolnego i na zakończenie roku szkolnego).  

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów          

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

9. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych                        
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na posiedzeniu Rady,  które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, nauczycieli     

i innych pracowników Poradni. 

10. Do  kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) zatwierdzenie planów pracy Poradni przygotowanych przez dyrektora, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                 

w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej, 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni, 

4) uchwalanie statutu Poradni. 

11. Rada Pedagogiczna Poradni opiniuje  w szczególności: 

1) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć                                                  

i czas pracy, 

2) projekt planu finansowego Poradni, 

3) wnioski dyrektora Poradni w sprawach przydziału stałych prac i zajęć                                                                                                                                                                                                                        

w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć. 

4) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

12. Inne kompetencje Rady Pedagogicznej Poradni: 

1) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora Poradni, 

2) Zadania, uprawnienia oraz organizację i strukturę Rady Pedagogicznej określa 

zatwierdzony przez Radę Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni. 

 

 

Rozdział V 

Zasady współdziałania organów Poradni oraz sposoby rozwiązania  

sporów między nimi. 

 

§5 

1. Organy Poradni mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji            

w granicach swoich kompetencji oraz obowiązku współdziałania mającego na celu 

właściwą realizację zadań Poradni. 

2. Organy Poradni współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku. 
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3. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie 

powiadamia organ prowadzący. 

4. Ustala się następujący tryb odwoławczy nauczycieli od uchwał i decyzji: 

1) Rady Pedagogicznej – do dyrektora Poradni - w terminie 7 dni od podjęcia 

decyzji, 

2) dyrektora Poradni – w sprawach administracyjnych i organizacyjno – finansowych 

do organu prowadzącego, a w sprawach pedagogicznych do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, z jednoczesnym poinformowaniem organu prowadzącego – 

w terminie 14 dni od podjęcia decyzji przez dyrektora Poradni. 

5. W sprawach spornych wynikłych pomiędzy nauczycielami: 

1) rozstrzyga dyrektor Poradni – w ciągu 7 dni od przyjęcia informacji o sporze, 

2) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu – na wniosek dyrektora lub w przypadku 

niesatysfakcjonującego nauczycieli rozstrzygnięcia dyrektora – na wniosek 

zainteresowanych nauczycieli, wszczyna postępowanie wyjaśniające Rada 

Pedagogiczna, proponując rozstrzygnięcie sporu nie później niż przed upływem 

14 dni od przyjęcia wniosku, 

3) od rozstrzygnięcia Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego – w terminie 14 dni od dnia wydania rozstrzygnięcia, 

4) spór miedzy dyrektorem Poradni, a nauczycielami rozpatruje w I instancji Rada 

Pedagogiczna, w II instancji – na pisemny wniosek jednej ze stron, w terminie 14 

dni od wydania rozstrzygnięcia w I instancji – organ prowadzący Poradnię. 
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Rozdział  VI 

Organizacja  Poradni. 

 

    §6 

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

przewidziane ferie szkolne. 

2. Poradnia czynna jest w godzinach od 8ºº do 16ºº. 

3. Na czele Poradni , w ramach własnych kompetencji określonych przepisami 

prawa , stoi dyrektor Poradni odpowiedzialny za całokształt jej funkcjonowania. 

Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć 

stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od 

potrzeb, inne stanowiska kierownicze. 

4. W Poradni istnieje komórka administracyjno-księgowa, której zadaniem jest 

prowadzenie dokumentacji Poradni, obsługa finansowo-księgowa                 

oraz prowadzenie spraw pracowniczych. 

5.  W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające,   wydające 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno 

wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci                             

i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów                      

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające              

w publicznych poradniach  psychologiczno - pedagogicznych. 

6. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji Poradni opracowany przez dyrektora Poradni                                

z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz  planu finansowego Poradni do 

dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ 

prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku. 

7. W arkuszu organizacji umieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną 
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liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący. 

Rozdział VII 

Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników 

Poradni. 

 

§7  

1. Poradnia zatrudnia specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów                    

i doradców zawodowych. 

2. Zadania pracowników pedagogicznych: 

1) prowadzenie diagnoz specjalistycznych i opracowywanie dokumentacji 

postdiagnostycznej, 

2) udzielanie porad i wskazówek młodzieży, rodzicom i nauczycielom, 

3) prowadzenie specjalistycznych form pracy terapeutycznej dzieci, młodzieży             

i rodzin, 

4) prowadzenie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                         

i młodzieży z grup ryzyka, 

5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców                        

i nauczycieli, 

6) rozwijanie kultury pedagogicznej w środowisku oraz wspieranie 

wychowawczej funkcji rodziny, 

7) podejmowanie współpracy z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami, 

8) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia, zawodu                               

i planowania kariery zawodowej - doradca zawodowy, 

9) orzekanie w ramach działania Zespołu Orzekającego. 

3. 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. 

4. Pracownicy Poradni realizują zadania również poza Poradnią,                                    
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w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym 

dzieci i młodzieży. 

5.  Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi. 

1) pracownicy administracji prowadzą bieżącą obsługę biurowo-administracyjną 

w placówce zgodnie z indywidualnym przydziałem obowiązków, 

2) pracownik obsługi przede wszystkim odpowiedzialny jest za utrzymanie 

czystości w Poradni oraz realizuje inne doraźne zadania zgodnie                                   

z indywidualnym przydziałem obowiązków. 

6. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników określa dyrektor 

Poradni  w przydziale czynności, uwzględniając cele i zadania Poradni oraz 

możliwości kadrowe, lokalowe i finansowe Poradni. 

7.  Dyrektor Poradni może zawierać umowę z wolontariuszem, którego                   

zadaniem będzie wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy                                 

psychologiczno - pedagogicznej świadczonej przez Poradnię. 

 

Rozdział VIII 

Dokumentacja Poradni. 

 

    §8 

Poradnia prowadzi : 

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, 

zawierający 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; 

2) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer 

porządkowy, o którym mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania 

opinii lub orzeczenia; 

3) dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
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działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej  dokumentacji. 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe. 

 

 §9 

1. Poradnia używa następujących pieczęci: 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Busku - Zdroju  

Al. Mickiewicza  27 

tel. 041/378-35-97  

NIP 655-17-94-476  

REGON 292400820 

oraz pieczątki dyrektora i imiennych pieczątek specjalistów. 

     2. Poradnia prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi   

przepisami. 

     3. Poradnia funkcjonuje zgodnie z wewnętrznymi regulaminami. 

 

 

§10 

Obowiązuje  od dnia 14.05.2013 r. na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej                  

nr 2/2013 z dnia 14.05.2013 r. 

§ 11 

Wszelkie zmiany w zakresie działania Poradni, w zależności od wprowadzonych 

i obowiązujących aktów prawnych, będą podejmowane odpowiednimi uchwałami 

Rady Pedagogicznej zmieniającymi niniejszy statut.  

 


