
Zarządu Powiat . _
Uchwała N r ....

z dnia .... .IrijD.ę.Oi.. &

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz §7 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 
poz. 1869 oraz z 2010 r. Nr 228 poz. 1492), w związku z art. 368 pkt 4 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60, poz. 949, 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ ł . Wyraża się zgodę na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu od dnia 01 września 2019 r.

§2, Zakres obowiązków i kompetencje wicedyrektora określi statut poradni.

§3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Marcin Kosiorek - Starosta Łowicki

Janusz Michalak - Członek Zarządu

Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki



U z a s a d n i  en i e

Zgodnie z §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- 
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 poz. 1869 
oraz z 2010 r. Nr 228 poz. 1492) dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, 
może utworzyć stanowisko wicedyrektora łub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności 
od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.
Od 1 września 2018 r., w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów, został 
poszerzony zakres orzekania i opiniowania poradni, co jest wiąże się z istotnym poszerzeniem 
zakresu działań placówki oraz zwiększeniem obowiązków -  w tym dyrektora jako 
przewodniczącego Zespołów Orzekających. Ponadto w związku ze zmianą przepisów 
od 1 września 2018 r. dyrektorowi jako nauczycielowi korzystającemu z obniżonego 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie przydziela się godzin 
ponadwymiarowych. Utworzenie stanowiska wicedyrektora pozwoli zmaksymalizować 
wydajność pracy placówki dzięki precyzyjnemu przydziałowi zadań, a dzięki dogłębnej 
analizie podejmowanych działań sprawniejszą obsługę merytoryczną klientów. Pozwoli 
również zminimalizować ryzyko niedostatecznej kontroli w zakresie terminowości 
wydawanych orzeczeń i opinii.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest wyrażenie zgody na utworzenie stanowiska 
wicedyrektora w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu.


