
ROZDZIAŁ II 

 
CELE  I ZADANIA PORADNI I ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI 

 

§ 5 

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 wychowaniem i 

kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

 

 

§ 6 

1. Do zadań Poradni należy:  

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży,   

2) udzielanie dzieciom i  młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  w formach dostosowanych do zdiagnozowanych 

potrzeb, 

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

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

  

      § 7 

Zadania Poradni realizowane są zarówno na jej terenie, jak i poza Poradnią, w szczególności 

w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.   

  

     § 8 

1. Poradnia realizuje zadania przez:  

1) diagnozowanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawanie ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej, wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do 

zgłaszanego problemu oraz wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu,  

2) wydawanie opinii i orzeczeń, 

3) prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży;  

4) prowadzenie terapii rodzin, 

5) prowadzenie grup wsparcia, 

6)  prowadzenie mediacji, 

7) interwencję kryzysową, 

8) prowadzenie warsztatów, 

9) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i 

młodzieży, rodziców  i nauczycieli,  



10) udzielanie porad i konsultacji, 

11) udział w zebraniach rad pedagogicznych, 

12) udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i 

specjalistów udzielających  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, 

szkole lub placówce w celu podejmowania współpracy przy opracowywaniu 

i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których 

mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz 

w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, a także planów 

działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach,  

13) prowadzenie wykładów i prelekcji, 

14) działalność informacyjno-szkoleniową, 

15)  organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, 

16) zaplanowanie i przeprowadzenie na wniosek dyrektora, działań mających na celu 

poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki, 

17) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 

i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.  

  

§ 9 

1. Poradnia realizuje zadania współdziałając 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.  

2. Zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc 

dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom obejmuje: 

1) współpracę w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie, 

2) wymianę doświadczeń i informacji, 

3) współpracę w organizowaniu warsztatów, spotkań informacyjno-szkoleniowych, 

4) konsultacje i porady. 

 

§ 10 

1. W Poradni działają Zespoły Orzekające, które powołuje dyrektor Poradni.  

2. Tryb i sposoby działania Zespołu Orzekającego określają odrębne przepisy. 

3. Szczegółowy zakres działalności orzeczniczej Poradni zawiera PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA ORZECZNICZEGO w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Braniewie. 

 


