UCHWAŁA NR XXXVI/202/2013
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE
z dnia 18 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Myszyńcu oraz utworzenia jej Filii w Czerwinie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), w związku z § 14 ust. 1 oraz § 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) - uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/156/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu oraz utworzenia jej
Filii w Czerwinie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 72, poz. 1879) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Tworzy się Filię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myszyńcu z siedzibą w Czerwinie
obejmującą działaniem następujące jednostki samorządu terytorialnego: Czerwin, Goworowo, OlszewoBorki, Rzekuń, Troszyn.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Zakres działania Filii obejmuje:
1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania
i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych
umiejetności z zakresu komunikacji społecznej,
2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
3) profilaktykę uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
4) terapię zaburzeń rozwojowych, zachowań dysfunkcyjnych, rehabilitację ruchową oraz terapię integracji
sensorycznej,
5) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
6) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
8) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych
stron uczniów,
9) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
10) diagnoza dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących,
11) wydawanie opinii w sprawach:
a) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego,
b) pozostawienia ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
c) objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
d) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikajacych z programu nauczania do indywidualnych
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom,
e) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
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f) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.”;
3) w § 4 uchyla się ust. 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Stefan Prusik
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