
MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

PRZYJĘTA UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 02.03.2018r. 

 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów prawa oświatowego, została dokonana zmiana w przepisach prawa.  

 

1. Obowiązujące przepisy prawa oświatowego: 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., (Dz. U. z 2016r. poz.1943, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59 i 949) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r . Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 60 i 949). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ((Dz. U. z 31 sierpnia 

2017r. poz. 1658)   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.2017.1611) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1647) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1743) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji                         

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1643) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych                               

od nauczycieli ((Dz. U. z 2017 r. poz.1575) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. Nr 228 poz. 1492. 

 

Zespół ds. koncepcji pracy dokonał analizy przepisów praw oświatowego z głównymi założeniami koncepcji opracowanej na lata 2016-2020. 

Przyjęte w koncepcji priorytety, kierunki działania nie ulegają modyfikacji.  
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000199

