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Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrześ-
nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramo-
wego statutu publicznej poradni psychologiczno- 
-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali-
stycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869) w załączniku do 
rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.  Statut poradni określa cele i zadania poradni 
oraz sposób wykonywania tych zadań, 
z uwzględnieniem potrzeb osób korzystają-
cych z pomocy poradni, a także organizację 
i zakres współdziałania z innymi poradniami, 
przedszkolami, szkołami i placówkami oraz 

organizacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami świadczącymi poradnictwo i pomoc 
dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczy-
cielom.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Szczegółową organizację działania poradni 
w danym roku szkolnym określa arkusz organi-
zacji poradni, opracowany przez dyrektora po-
radni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy 
oraz planu finansowego poradni — w terminie 
do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz orga-
nizacji poradni zatwierdza organ prowadzący 
poradnię w terminie do dnia 25 maja danego 
roku.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.  Statut poradni określa zakres zadań pracow-
ników poradni, z uwzględnieniem zadań rea-
lizowanych poza poradnią, w szczególności 
w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz 
środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.”;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzą-
cego poradnię, może utworzyć stanowisko wice-
dyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, 
w zależności od potrzeb, inne stanowiska kie-
rownicze.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem  
1 lutego 2011 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym publicznej poradni specjalistycznej

1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji 
rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania  
Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, 
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.


