
Procedury współpracy Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Połczynie Zdroju 

ze szkołami i placówkami 
 

1.Wizyty pracowników na terenie szkół i placówek: 

 Każdy pracownik poradni ma przydzielone placówki, którymi się 

opiekuje, 

 Wykaz pracowników i podległych im placówek znajduje się na stronie 

internetowej poradni, 

 Pracownicy na początku każdego roku szkolnego odwiedzają podległe 

placówki w celu: przedstawienia aktualnej oferty poradni, zbadania 
losów dzieci objętych opieką poradni, uzyskania informacji o potrzebach 
placówek, 

 Terminy wizyt pracowników poradni w szkołach i placówkach ustalane 
są z dyrektorem szkoły lub placówki, pedagogiem lub psychologiem, 

 Dyrektor, pedagog lub psycholog szkoły i placówki informuje 
pozostałych nauczycieli o możliwości spotkania z pracownikiem poradni 

odwiedzającym placówkę w zapowiedzianym wcześniej terminie oraz 
przygotowuje do wglądu opinie dostarczone przez rodzica. 

 Dyrektor Poradni może podpisać porozumienie w sprawie warunków 
współpracy z przedszkolem, szkołą, placówką oświatową, organizacją 

pozarządową i innymi organizacjami działającymi na rzecz dziecka i jego 
rodziny (załącznik nr 1).  

2. Udzielenie informacji o uczniu: 

 Informacji dotyczących realizacji zaleceń zawartych                                                   

w opiniach/orzeczeniach udziela pracownikowi poradni dyrektor lub 
pedagog/psycholog szkolny, a także wychowawca, ewentualnie 
nauczyciel przedmiotowy, 

 Pracownicy szkoły mogą się kontaktować z pracownikami poradni 
poprzez: rozmowę telefoniczną, spotkania na terenie szkoły lub 

indywidualne konsultacje w ustalonych terminach (podanych również 
na stronie internetowej), 

 Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią/orzeczeniem ucznia może 
skontaktować się z osobami badającymi dziecko (nazwiska 

wyszczególnione są na opiniach i orzeczeniach), 

 Pracownicy poradni udzielają informacji jedynie o uczniach, których 

opinie/orzeczenia zostały dostarczone do szkoły, 

 Na wniosek rodzica nauczyciel lub wychowawca sporządza opinię                        

o funkcjonowaniu dziecka w szkole. W przypadku ucznia zdolnego, 
dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku od rodzica i indywidualnego 
programu nauki od wychowawcy ucznia, występuje do poradni                            

o wydanie opinii w sprawie podjęcia przez ucznia indywidualnego 
programu lub toku nauki dołączając kserokopie opinii wychowawcy                     



i indywidualnego programu ucznia. Opinia jest dostarczana do poradni 

przez nauczyciela lub za pośrednictwem rodzica, 

 Podczas badań diagnostycznych dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczych niezbędna jest obecność wychowawcy zorientowanego                   
w sytuacji dziecka. 

3. Korzystanie z oferty poradni: 

 Na początku każdego roku szkolnego aktualizowany jest terminarz 

badań, który dostarczany jest do placówek i dostępny na stronie 
internetowej. Stosowanie się do terminarza usprawnia przebieg procesu 

diagnostycznego, dlatego ważne jest, aby rodzice mogli się z nim 
zapoznać na terenie szkoły, 

 Pod koniec roku szkolnego, szkoły i placówki mają możliwość zgłaszania 

potrzeb w zakresie oddziaływań psychoedukacyjnych na kolejny rok, 

 Na początku każdego roku szkolnego uaktualniana jest oferta 

psychoedukacyjna zawierająca propozycje dla uczniów, rodziców                                
i nauczycieli, która dostarczana jest do szkół i placówek oraz dostępna 

na stronie internetowej, 

 W sprawie zapotrzebowania na wybraną formę działań należy 

kontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia wskazaną w ofercie, 
przynajmniej na miesiąc przed planowaną realizacją. Zapotrzebowanie 

może zgłaszać każda zainteresowana osoba w formie telefonicznej lub 
pisemnej, 

 Poradnia nie wystawia pisemnych potwierdzeń realizacji własnych 

statutowych zadań na terenie placówek. Potwierdzenie współpracy może 
dotyczyć jedynie współrealizowania projektów, programów 

profilaktycznych i innych zadań realizowanych wspólnie, 

 Pracownik poradni podpisuje listę obecności nauczycieli 

uczestniczących w prowadzonym przez niego spotkaniu, 

 W przypadku zajęć integracyjnych dla klas I gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych zapotrzebowanie na szkolenie wychowawców 
należy zgłaszać przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

 Po przeprowadzonych w klasie zajęciach z uczniami wychowawcy 
wpisują w dzienniku temat zajęć oraz nazwisko prowadzącego. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do procedury  

 

UZGODNIENIA W SPRAWIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY MIĘDZY: 

 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju z siedzibą przy 

ul. Jana Pawła II 4, 78-320 Połczyn-Zdrój reprezentowaną przez dyrektora  
……………………………….. 

 
a 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa szkoły/przedszkola/placówki) 

 

 

reprezentowanym przez dyrektora 

 
...................................................................................................................... 

1. Porozumienie jest zawarte na okres roku szkolnego 2017/2018 

2. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju 
deleguje do kontaktów z Państwa placówką:  

pedagoga 

psychologa 

doradcę zawodowego 

logopedę  

3. Dyrektor szkoły/przedszkola/placówki1 deleguje do kontaktów z poradnią 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Specjaliści z Poradni realizują zadania w dniach i godzinach pracy Poradni 
zgodnie ze Statutem, regulaminami i procedurami funkcjonującymi w Poradni. 

5. Osoby z ramienia szkoły/przedszkola/placówki1 realizują zadania                        

w dniach i godzinach pracy swojej placówki zgodnie ze statutem, 
regulaminami i procedurami obowiązującymi w przedszkolu, szkole, placówce. 

6.Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013r. z póź zm. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni 
psychologicznopedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych współpraca 
obejmuje: 

a) diagnozowanie dzieci i młodzieży; 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



b) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej;  
c) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą                         

i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie 
nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych                                            
i wychowawczych; 

d) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek                      
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                                    
i opiekuńczych. 

7. Dyrektor przedszkola/szkoły/placówki2 w ramach podpisanego kontraktu 
zobowiązuje się : 

 zapewnić miejsce pracy umożliwiające realizację zadań; 

 potwierdzić realizację wyznaczonych zadań; 

8. Dyrektor poradni zobowiązuje się do: 

 oddelegowania specjalistów do Państwa placówki zgodnie                                         
z harmonogramem pracy poradni (z wyjątkiem sytuacji kryzysowych 

wymagających interwencji) 

 wsparcia merytorycznego pracy specjalistów; 

 nadzoru pedagogicznego nad oddelegowanymi specjalistami. 

9. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Stronami porozumienia będą     
rozwiązywane w drodze wzajemnych negocjacji i uzgodnień. 

10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, 

 po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
 
  ……………………………….                                         ………………………….. 
      (podpis dyr. Poradni )                                                                            (Podpis dyr. ….) 
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