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Dotyczy: utworzenia stanowiska wicedyrektora w PPP-P w Ślesinie

Proszę o wyrażenie zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie z uwagi, iż potrzeba utworzenia takiego
stanowiska była zawarta w przygotowanym i przyjętym przez powiat koniński w roku 2013
planie reorganizacji szkół i placówek prowadzonych przez powiat koniński na lata następne.
Zgodnie z w/w dokumentem utworzenie stanowiska wicedyrektora miało nastąpić w styczniu
2015 r.
Powołanie wicedyrektora podyktowane jest wzrostem zadań Poradni wynikających zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz znaczącym
zwiększeniem zatrudnienia w Poradni, które w 2008 roku wynosiło 25 osób, w tym 19
nauczycieli, 6 pracowników administracji i obsługi, natomiast na koniec 2015 roku wyniosło
35 osób, w tym 28 nauczycieli, 7 pracowników administracji i obsługi. Od 2008 roku do końca
2015 roku nastąpił 40% przyrost zatrudnienia pracowników w Poradni z uwagi
na realizowane zadania.
Ponadto od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązku
organizowania i prowadzenia wspomagania szkół m.in. przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, co nakłada szereg kolejnych dodatkowych obowiązków na Poradnię
w zakresie diagnozy potrzeb danej placówki oświatowej i kierunku doskonalenia nauczycieli
poprzez różnorodne formy oddziaływania: warsztaty, konsultacje, spotkania z ekspertami,
sieci współpracy i samokształcenia zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej
subwencji
ogólnej
dla jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2016
oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r.
zmieniającym
rozporządzenie
w
sprawie
sposobu
podziału
środków
na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów
i trybu przyznawania tych środków.
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Rejon oddziaływania PPP-P w Ślesinie i Filia w Koninie obejmuje 14 gmin powiatu
konińskiego obejmujący 125 placówek oświatowych, w tym 24.185 dzieci i młodzieży
objętych działaniem Poradni. Obecnie w Poradni w Ślesinie pracuje 17 osób, w tym 14
pracowników pedagogicznych, 2 pracowników administracji, 1 pracownik obsługi, natomiast
w Filii w Koninie pracuje 18 osób: 14 pracowników pedagogicznych, 3 pracowników
administracji, 1 pracownik obsługi.
Od 2009 roku została zwiększona liczba realizowanych zadań przez Poradnię, w tym
wykonywanych w terenie, bezpośrednio w szkołach i placówkach oświatowych powiatu
konińskiego. Oprócz diagnoz i wydawanych orzeczeń i opinii realizowane są zadania takie,
jak: konsultacje i porady w Poradni oraz na terenie wszystkich placówek oświatowych
powiatu konińskiego (125 placówek), prelekcje dla rodziców i nauczycieli, grupy wsparcia,
cykliczne spotkania w ramach szkoły dla rodziców i wychowawców, warsztaty w placówkach
oświatowych dla nauczycieli, rodziców i uczniów na podstawie oferty Poradni na dany rok
szkolny. Zwiększono zakres terapii o zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych
oraz o zajęcia socjoterapeutyczne, których odbiorcami są dzieci i młodzież przejawiające
trudności w zakresie rozwoju kompetencji społecznych.
Realizowane są już też kolejne, nowe formy wspomagania pracy szkół i przedszkoli m.in.
sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów, logopedów i doradców
zawodowych, które stanowią kontynuację działań podjętych w ramach realizacji projektu,
współfinansowanego ze środków EFS POKL, pt. „Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim", który realizowany był
przez Poradnię w okresie od 01.01.2014 r. - do 30.06.2015 r.
Ponadto Poradnia realizuje konferencje tematyczne dla nauczycieli i rodziców uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W zakresie wydawanych orzeczeń przez PPP-P jest wprowadzona, zgodnie z KPA, pełna
procedura postępowania administracyjnego, co przy braku wicedyrektora znacznie utrudnia
realizację zadania.
W chwili obecnej, aby zadania były wykonane terminowo, dyrektor pracuje wiele
godzin. Po 40 godzinnym tygodniu pracy wiele dokumentów przygotowuje w domu
w dni wolne od pracy, co znacznie ogranicza czas wypoczynku i regenerację organizmu.
Stworzenie stanowiska wicedyrektora przyczyniłoby się do lepszej organizacji pracy
oraz bieżącej realizacji zadań Poradni.
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