
ZARZĄDZENIE Nr 3693/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 17.12.2014 r.
 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Wczesnej Pomocy 
Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11, na Specjalistyczną Poradnię Wczesnej 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, ul. Półkole 11.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 
r. poz. 594, 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej 
w Krakowie, ul. Półkole 11, na Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Krakowie, ul. Półkole 11.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, 
ul. Półkole 11, na Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Krakowie, ul. Półkole 11.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku art. 58  ust. 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniem 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. z 2002 r. Nr 223 poz. 1869 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Zmienia się nazwę Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, 
ul. Półkole 11, na Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Krakowie, ul. Półkole 11.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

UZASADNIENIE



Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka został przygotowany w związku 
ze złożonym wnioskiem Dyrektora Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej Krakowie, 
w sprawie zmiany nawy poradni. 

Nadana w 1991 roku nazwa Ośrodka nie określa precyzyjnie rodzaju działalności 
prowadzonej przez Ośrodek, w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 1 załącznika do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z 11 grudnia 2002 roku w sprawie ramowego statutu publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 223 poz. 1869 z późn. zm.), nazwa poradni winna zawierać określenie „Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna„ a w przypadku  poradni specjalistycznej – określenie 
„Poradnia Specjalistyczna” oraz zwięzłe określenie zakresu działania tej poradni. Obecna 
nazwa poradni nie spełnia tego wymogu. Od kilku lat w kontaktach z podmiotami 
oświatowymi, wymagane jest uzasadnienie rodzaju działalności placówki jaką jest Ośrodek.

Proponowana nazwa zgodna jest z działalnością Ośrodka ukierunkowaną na 
jednorodny charakter problemów uwzględniający potrzeby środowiska, a jest to: udzielanie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom w wieku 
szkolnym, a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom tych dzieci 
i ich nauczycielom. 

Działania podejmowane są w ścisłej koordynacji i współpracy z rejonowymi 
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, przedszkolami, 
specjalnymi ośrodkami szkolno wychowawczymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, 
uczelniami, służbą zdrowia oraz innymi organizacjami pracującymi na rzecz dziecka 
i rodziny. 

Ponadto Ośrodek koordynuje realizuje zadania wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka. 

Realizacja zadań Ośrodka odbywa się w siedzibie i na terenie przedszkoli szkół 
i placówek. 

Specjalizacja odnosi się do zakresu jaki oddaje drugi człon nazwy; „Wczesnej Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej”. W środowisku oświatowym od 23 lat jest to nazwa 
rozpoznawalna. 

Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania 
w roku bieżącym i w latach następnych. 

Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu 
Miasta Krakowa, w szczególności na sprzęt informatyczny, oprogramowanie i wyposażenie.

Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż 
ponoszone przed jej wprowadzeniem.




