
Regulamin przyjęć do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy 

 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych            

 ( Dz. U. z 2013r.  poz. 199 ). 

 

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy jest placówką oświatową. 

2. Wszystkie formy pomocy udzielane przez poradnię są bezpłatne.  

3. Wszyscy klienci poradni mają zapewnioną ochronę danych osobowych oraz 

przestrzeganie zasady równości szans w dostępie do usług placówki.  

4. Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej uczniom, 

rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie 

powiatu dębickiego. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub 

szkoły pomocy udziela poradnia ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 

5. Dzieci i młodzież przyjmowane są do poradni w oparciu o pisemne zgłoszenie 

rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia (druki zgłoszenia dostępne są 

na stronie internetowej oraz w sekretariacie poradni). Do zgłoszenia można dołączyć 

również dokumentację medyczną lub opinię przedszkola/szkoły o dziecku.  

6. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie poradni w godzinach pracy tj. od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.  

7. Zgłoszenia podlegają rejestracji, a następnie realizacji według kolejności złożenia. 

Zarejestrowane zgłoszenie pracownik sekretariatu przekazuje pracownikowi 

pedagogicznemu. 

8. Klienci informowani są o terminie wizyty w momencie rejestracji zgłoszenia lub 

telefonicznie.  

9. Poza kolejnością rozpatrywane są zgłoszenia i wnioski dotyczące:  

a. spraw rozpatrywanych przez Zespół Orzekający (wydawanie orzeczeń 

o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju), 

b. interwencji kryzysowych (np. przeżycia traumatyczne, zagrożenie 

samobójstwem). 

10. Badania w zakresie wydania opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego lub wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły 

podstawowej przeprowadzane są od kwietnia do końca sierpnia każdego roku i oprócz 

zgłoszenia wymagają przedłożenia „Informacji o gotowości szkolnej” opracowanej 

przez przedszkole.  

11. W trakcie badania i świadczonej pomocy opiekę nad dzieckiem przejmuje psycholog, 

pedagog lub logopeda.  

12. Różnorodne formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz 

treningi biofeedback realizowane są przez pracowników poradni uprawnionych do 

udzielania tych form pomocy, według kolejności zgłoszeń i z uwzględnieniem 

możliwości kadrowych placówki.  

13. Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego odwołania wizyty 

powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce.  

14. Opinie, orzeczenia i informacje o wynikach diagnozy odbierane są osobiście przez 

wnioskodawców w sekretariacie poradni w godzinach urzędowania (poniedziałek – 

piątek 8:00 – 16:00) bądź wysyłane listownie.  


