
 

 

S T A T U T 

NIEPUBLICZNEJ PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

„FILII” W BIELSKU-BIALEJ  

 

Podstawa prawna: 

1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07. 09. 1991r. /Dz. U. z 1996 r. nr 67. poz. 329/. 

(Zmiany z 1996r. Dz. U. Nr 106, poz. 496, z 1997 r., Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 

1998 r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, 

poz.550, Nr 1004, poz.1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r., Nr 111, poz. 

1194, Nr 144, poz.1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz.1185 i 

Nr 200, poz. 1683). 

2.Rozporządzenie MENiS z dnia 11.12. 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej 

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

223 z dnia 21. 12. 2002 r., poz. 1869) 

3.Rozporządzenie MENiS z dnia 11. 12. 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz. U. Nr 5 z dnia 17. 01. 2003 r. poz. 46). 

4.Rozporządzenie MEN z dnia 12. 02. 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad 

kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13 z 2001 r. 

poz. 114) i Rozporządzenie MENiS z dnia 29. 01. 2003 r. zmieniające w/w rozporządzenie 

(Dz. U. Nr 23 z dnia 12. 02. 2003 r. poz. 192) 

5.Ustawa z dn. 26. 01. 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1997 r. poz. 357, z 1998 r. 

Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 

291, Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144 poz. 1615, Nr 

154, poz. 1794 i 1795, z 2002 r. Nr 4, poz. 32). 

 

 

 

 

 



 

 

Statut 

 Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Filii”  

w Bielsku-Białej,  

ul. Legionów 26/28 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Nazwa poradni brzmi: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Filii”  

 

§ 2 

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Filii” nazywana dalej Poradnią 

prowadzona jest pod adresem: Legionów 26/28 budynek C, 43-300 Bielsko-Biała. 

2. Organem prowadzącym Poradnię jest Filii Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne 

Sp. z o. o. ul: Legionów 26/28 budynek C, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

§ 3 

Poradnia jest placówką niepubliczną. 

  

II CELE I ZADANIA PORADNI 

§ 4 

Celem Poradni jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, 

genetycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: 

1. z wadami zmysłów, z nieprawidłowym przetwarzaniem informacji zmysłowych, 

2. z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego,  

3. z chorobami neurorozwojowymi, 

4. z upośledzeniami umysłowymi,  

5. z dysfunkcjami narządu ruchu (w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym),  

6. z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi (w tym z autyzmem, Zespołem 

Aspergera, ADHD, ADD),  

7. ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju i chorobami przewlekłymi, 

8. z całościowymi zaburzeniami rozwoju, 



 

 

9. z chorobami genetycznymi i metabolicznym, 

10. ze specyficznymi trudnościami w nauce wynikającymi z dysfunkcji OUN (w tym  

z zaburzeniami dyslektycznymi, z zaburzeniami emocjonalnymi, społecznymi  

i innymi). 

11. z problemami zachowania. 

 

§ 5 

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, logopedycznej, neurologopedycznej, tyflopedagogicznej, 

integracji sensorycznej, terapii Biofeedback EEG, a także udziela rodzicom i nauczycielom 

pomocy pedagogicznej, psychologicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci  

i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, niepełnosprawnością i zagrożonych 

niepełnosprawnością, dzieci ze specyficznymi problemami szkolnymi, społecznymi i 

emocjonalnymi.  

 

§ 6 

Poradnia realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach 

wydanych na jej podstawie. Do zadań Poradni należy w szczególności: 

1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z dysfunkcjami 

rozwojowymi, z niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością, dzieci ze 

specyficznymi problemami szkolnymi, społecznymi i emocjonalnymi; 

2. profilaktyka wad postawy i innych problemów wynikających z nieprawidłowego 

napięcia posturalnego dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, udzielanie 

pomocy dzieciom i młodzieży z grup ryzyka; 

3. neurorozwojowa rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych 

niepełnosprawnością; 

4. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; 

5. trening pracy bioelektrycznej mózgu poprzez terapię Biofeedback EEG; 

6. wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny dziecka między innymi poprzez 

inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców;                                                               

7. wspomaganie rozwoju dzieci poprzez terapię neurologopedyczną, logopedyczną, 

tyflopedagogiczną; 



 

 

8. prowadzenie terapii u dzieci z zaburzonymi procesami integracji sensorycznej; 

9. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 

możliwości oraz mocnych stron uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi; 

10. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży z dysfunkcjami 

rozwojowymi oraz wśród ich rodziców i nauczycieli; 

11. systematyczne monitorowanie losów dzieci i młodzieży z dysfunkcjami 

rozwojowymi. 

12. działalność szkoleniową związaną z podnoszeniem jakości wykształcenia osób 

pracujących z dziećmi. 

 

§ 7 

Poradnia realizuje także inne zadania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży z 

dysfunkcjami rozwojowymi. Należą do nich: 

1. konsultacje indywidualne z pracownikami placówek oświatowych (wskazania do 

pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, wspólne opracowanie programów 

terapeutycznych i edukacyjnych); 

2. konsultacje grupowe z pracownikami placówek oświatowych (spotkania z 

nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad 

gimnazjalnych oraz pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznymi 

mającymi pod opieką dzieci i młodzież z dysfunkcjami rozwojowymi); 

3. gromadzenie i aktualizowanie informacji o placówkach zajmujących się dziećmi i 

młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi, prowadzenie działalności informacyjnej w 

oparciu o zebrane dane; 

4. prowadzenie konsultacji, doradztwa i szkoleń dla pracowników oświaty oraz innych 

instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi; 

5. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podejmowanie wspólnych działań 

wspierających rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi. 

 

§ 8 

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez: diagnozę funkcjonalną, rehabilitację, konsultacje, 

terapię, psychoedukację, doradztwo, interwencje w środowisku ucznia, działalność 



 

 

profilaktyczną, działalność informacyjną, działalność szkoleniową dla osób pracujących z 

dziećmi.  

§ 9 

Poradnia realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, nauczycielami 

przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, pracownikami służby zdrowia, 

pracownikami pomocy społecznej, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi. Poradnia realizuje swoje cele na podstawie 

orzeczeń wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez inne poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne oraz poradnie specjalistyczne. 

 

§ 10 

Pracownicy i współpracownicy realizują swoje zadania także poza Poradnią w środowisku 

rodzinnym lub zastępczym, w środowisku przedszkolnym i szkolnym oraz w ośrodkach i 

placówkach, na terenie których znajdują się dzieci i młodzież z dysfunkcjami rozwojowymi. 

 

§ 11 

Pracownicy i współpracownicy pracują w specjalistycznych zespołach tworzących strukturę 

Poradni. Są to następujące zespoły: 

1. zespół ds. dzieci z problemami wynikającymi z nieprawidłowego napięcia 

posturalnego i z wadami postawy oraz zagrożonych wadą postawy; 

2. zespół ds. dzieci z wadami zmysłów; 

3. zespół ds. dzieci z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego, z upośledzeniami 

umysłowymi, z dysfunkcjami narządu ruchu (w tym z mózgowym porażeniem 

dziecięcym), z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi (w tym z 

autyzmem), ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju i chorobami przewlekłymi; 

4. zespół ds. dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zaburzeniami 

emocjonalnymi; 

 

§ 12 

1. Poradnia wydaje opinie dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi. 

⚫ Poradnia wydaje opinie na podstawie diagnozy pedagogicznej z użyciem 

narzędzia Korp.  



 

 

⚫ Poradnia wydaje opinie na podstawie diagnozy procesów integracji 

sensorycznej. 

⚫ Poradnia wydaje opinie na podstawy diagnozy funkcjonalnej dotyczące 

wzorców postawy i ruchu. 

⚫ Poradnia wydaje opinie logopedyczne i neurologopedyczne. 

⚫ Poradnia wydaje opinie na podstawie diagnozy Biofeedback-EEG. 

⚫ Poradnia wydaje pinie na prośbę opiekunów prawnych dziecka, opiekunów 

przedszkolnych i szkolnych, innych specjalistów i lekarzy. 

2. W Poradni działają Zespoły realizujące opinie o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju. 

 

 III ORGANY PORADNI 

 

§ 13 

Organami Poradni są: 

1. Dyrektor Poradni. 

2. Rada Pedagogiczna. 

 

§ 14 

Poradnią kieruje dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Filii”  

w Bielsku- Białej, ul. Legionów 26/28. 

 

§ 15 

Dyrektor planuje, organizuje, kieruje pracą Poradni zgodnie z zasadą jednoosobowego 

kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, a w szczególności: 

1. kieruje bieżącą działalnością Poradni; 

2. reprezentuje Poradnię na zewnątrz; 

3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

4. wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa;  

5. kształtuje twórczą atmosferę pracy w Poradni, właściwe stosunki pracownicze; 



 

 

6.  prowadzi sprawy osobowe pracowników Poradni; 

7. nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez pracowników i 

współpracowników; 

8. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w celu 

organizacji praktyk na terenie Poradni; 

9. wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności placówki oraz 

obowiązujących przepisów. 

10. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą placówki. 

 

§ 16 

1. Dyrektor Poradni jest kierownikiem dla pracowników i współpracowników. Dyrektor 

w szczególności decyduje w sprawach: 

⚫ zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni; 

2. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 17 

W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Poradni w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami 

rozwojowymi. 

§ 18 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni. 

 

§ 19 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy i współpracownicy 

pedagogiczni i terapeuci. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

 

§ 20 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut Poradni albo jego zmiany. 

 



 

 

 

§ 21 

Pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste dzieci, młodzieży, 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Poradni. 

 

§ 22 

1. Rada Pedagogiczna i Dyrektor współdziałają ze sobą w granicach swych kompetencji. 

2. Spory między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem rozwiązuje się wewnątrz placówki, 

polubownie, w drodze mediacji lub negocjacji. 

3. W razie niemożności rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni, dyrektor 

powiadamia organ prowadzący i nadzoru pedagogicznego w celu podjęcia decyzji 

ostatecznie kończących spór. 

 

§ 23 

Organy Poradni zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o planowanych i 

podejmowanych decyzjach i działaniach. 

 

IV ORGANIZACJA PORADNI 

1.  

§ 24 

W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje pisemnie upoważniony przez 

dyrektora członek Rady Pedagogicznej. 

 

§ 25 

1. Poradnia zatrudnia pracowników i podejmuje współpracę z: 

fizjoterapeutami, pedagogami, psychologami, logopedami, socjologami, terapeutami 

Biofeedback EEG, terapeutami integracji sensorycznej i rehabilitantami, terapeutami 

wczesnego wspomagania rozwoju, którzy posiadają kwalifikacje do wykonywania 

zawodu.  



 

 

2. W Poradni, zgodnie z potrzebami, zatrudnia się lekarzy oraz pracowników socjalnych, 

którzy ukończyli studia wyższe magisterskie, licencjackie, a także innych 

specjalistów. 

3. W Poradni zatrudnia się pracowników administracji i pracowników obsługi. 

4. Poradnia zatrudnia pracowników w ramach umowy o pracę ,umowy zlecenia, umowy 

o dzieło, zlecenia wykonania usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych, współpracy z 

innymi firmami, stowarzyszeniami, fundacjami. 

 

§ 26 

1. Pomoc dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi może być udzielana przez 

wolontariuszy pod kierunkiem pracownika pedagogicznego Poradni. 

2. Dyrektor zawiera z wolontariuszem umowę określającą zakres zadań i sposób ich 

realizacji zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

V ZADANIA PRACOWNIKÓW PORADNI 

 

§ 27 

Psycholog jest zobowiązany do wykonywania zadań związanych z udzielaniem pomocy 

dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi oraz jest odpowiedzialny za jakość i 

wyniki swojej pracy, a w szczególności: 

1. prowadzi działania i badania diagnostyczne dotyczące dzieci i młodzieży z 

dysfunkcjami rozwojowymi, w tym diagnozuje występujące zaburzenia rozwojowe 

oraz potencjalne możliwości; 

2. diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, 

określenia odpowiednich form pomocy psychologicznej, w tym działań 

profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, młodzieży, 

rodziców, opiekunów i nauczycieli; 

3. organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z 

dysfunkcjami rozwojowymi, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli;  

4. rozwija umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, problemów i                 

innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej; 



 

 

5. minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 

inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

dzieci i młodzieży; 

6. wspiera nauczycieli, rehabilitantów, terapeutów SI, pedagogów i psychologów 

przedszkolnych i szkolnych, mających pod opieką dzieci i młodzież z dysfunkcjami 

rozwojowymi, w działaniach profilaktyczno- wychowawczych. 

 

§ 28 

Pedagog jest zobowiązany do udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami 

rozwojowymi oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy, a w szczególności: 

1. rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, prowadzi badania i działania 

diagnostyczne dotyczące dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym 

diagnozuje wiadomości i umiejętności dydaktyczne oraz analizuje przyczyny 

niepowodzeń szkolnych; 

2. określa formy i sposoby udzielania dzieciom i młodzieży pomocy pedagogicznej 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3. organizuje i prowadzi różne formy pomocy pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, 

rodziców, opiekunów i nauczycieli; 

4. minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 

inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i poza 

szkolnym dzieci i młodzieży; 

5. wspiera nauczycieli, pedagogów i psychologów przedszkolnych i szkolnych, 

mających pod opieką dzieci i młodzież z dysfunkcjami rozwojowymi, w działaniach 

profilaktyczno – wychowawczych. 

 

§ 29 

Logopeda, neurologopeda jest zobowiązany do udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z 

dysfunkcjami rozwojowymi oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy, a w 

szczególności: 

1. prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące dzieci i młodzieży z utrudnioną 

komunikacją społeczną, w tym z utrudnionym kontaktem słownym; 

2. organizuje i prowadzi różne formy pomocy logopedycznej dla dzieci, młodzieży; 



 

 

3. organizuje i prowadzi terapię indywidualną i grupową, w tym terapię komunikacji; 

4. organizuje i prowadzi różne działania w zakresie profilaktyki logopedycznej dla 

dzieci, młodzieży, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. 

 

§ 30 

Do zadań fizjoterapeuty,  rehabilitanta należy w szczególności: 

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością ruchową; 

2. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy rehabilitacyjnej dla dzieci i 

młodzieży z niepełnosprawnością ruchową na terenie poradni, domu rodzinnego i 

innych placówek, w których przebywają dzieci i młodzież; 

3. podejmowanie działań profilaktycznych w stosunku do dzieci i młodzieży 

zagrożonych nieprawidłowym rozwojem fizycznym i motorycznym. 

 

§ 31 

Do zadań terapeuty Biofeedback EEG należy w szczególności: 

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących pracy bioelektrycznej 

mózgu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, zagrożonych 

niepełnosprawnością ruchową, z problemami integracji sensorycznej, problemami 

szkolnymi, emocjonalnymi i społecznymi.  

 

 § 32 

Terapeuta Integracji Sensorycznej jest zobowiązany do udzielania pomocy dzieciom i 

młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej 

pracy, a w szczególności: 

1. prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące dzieci i młodzieży z utrudnioną 

komunikacją społeczną, problemami emocjonalnymi problemami szkolnym w tym z 

utrudnionym kontaktem społecznym; 

2. organizuje i prowadzi różne formy pomocy integracji sensorycznej dla dzieci, 

młodzieży; 

3. organizuje i prowadzi terapię indywidualną i grupową, w tym terapię dzieci z 

zaburzeniami rozwojowymi; 



 

 

4. organizuje i prowadzi różne działania w zakresie profilaktyki prawidłowych procesów 

integracji sensorycznej dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. 

 

§ 33 

Do zadań lekarza zatrudnionego w Poradni należy w szczególności: 

1.  konsultacje dla pracowników Poradni oraz rodziców dzieci z dysfunkcjami 

rozwojowymi; 

2. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży pozostających pod opieką 

placówki; 

3. pomoc w opracowaniu wskazań do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami             

rozwojowymi . 

 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 34 

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

przewidziane ferie szkolne. 

2. Organ prowadzący może w porozumieniu z dyrektorem ustalić termin przerwy w 

pracy Poradni w okresie ferii letnich. 

 

§ 35 

Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 36 

Poradnia nie posiada osobowości prawnej. 

 


