UCHWAŁA NR XVII-197/2020
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie utworzenia Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach
i określenia jej zakresu działania
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), w związku z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 z póżn. zm.),
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 01 kwietnia 2020r. tworzy się Filię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
w Zielonce z siedzibą w Ząbkach przy ul. Batorego 62a, 05-091 Ząbki, obejmującą działaniem gminę Ząbki.
2. Filia rozpocznie działalność nie później niż od 01 czerwca 2020 r.
§ 2. 1. Zakres działania Filii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach
obejmie:
1) prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych oraz związanych z doradztwem
zawodowym dzieci i młodzieży zgłaszających się lub zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych,
w celu rozpoznania ich problemów w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym,
2) określanie
dysharmonii
rozwojowych
oraz
zaburzeń
o charakterze
poznawczym
i emocjonalno-społecznym i związane z nimi potrzeby oraz najlepiej rozwinięte sfery rozwojowe, w tym
predyspozycje i uzdolnienia;
3) badanie poziomu dojrzałości poznawczej, emocjonalnej, społecznej dzieci i młodzieży;
4) zalecanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane przez Poradnię, przedszkole, szkołę lub
inne placówki diagnostyczno-terapeutyczne,
5) orzekanie w sprawie nauczania specjalnego i indywidualnego zgodnie z odpowiednimi przepisami;
6) prowadzenie formy indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz
zajęć socjoterapeutyczne zgodnie z potrzebami dziecka,
7) wspomaganie działalności terapeutycznej w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczowychowawczych, udzielając konsultacji i pomocy merytorycznej;
8) prowadzenie doradztwa psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego dla rodziców i nauczycieli;
9) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży oraz informacji rodzicom w zakresie planowania kształcenia
i kariery zawodowej oraz wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
10) prowadzenie oddziaływania profilaktycznego mającego na celu określenie poziomu rozwoju dzieci
młodszych w poszczególnych sferach rozwoju,
11) prowadzenie oddziaływania rozwijającego funkcje poznawcze,
12) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych mających na celu profilaktykę zaburzeń emocjonalnospołecznych i zaburzeń komunikacji oraz przekazywanie wiedzy związanej ze zdrowiem psychicznym;
13) prowadzenie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli
i wychowawców,
14) prowadzenie oddziaływania mającego na celu kształtowanie umiejętności wychowawczych
15) wydawanie opinii innych niż opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
2. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, nauczania indywidualnego, Autyzmu w tym Aspergera i inne wyżej nie wymienione w ust. 1,
będą wydawane przez Zespoły Orzekające działające przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce,
ul. Inżynierska 1.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego
Robert Perkowski
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