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z dnia 27.09.2018
Zmiany do Statutu Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku

1. Zapis Rozdziału 4 – Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - otrzymuje
nowe brzmienie:
„§5g. Szkoła realizuje doradztwo zawodowe poprzez prowadzenie zaplanowanych
i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów i ich rodziców w
procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
§5h. Doradztwo zawodowe realizowane jest na obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęciach z wychowawcą oraz
obowiązkowych zajęciach z zakresu kształcenia w zawodzie,

na zajęciach

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w ramach wizyt zawodoznawczych,
które mają na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych
zawodach,

organizowanych

u

pracodawców.

Prowadzą

je

nauczyciele

poszczególnych przedmiotów, doradcy zawodowi lub w przypadku braku doradcy
zawodowego,

jego zadania

Informacja o udziale

realizuje wskazany przez dyrektora nauczyciel.

w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, nie jest

umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia
szkoły.
§5i.

1.

Szkoła

realizuje

program

wewnątrzszkolnego

systemu

doradztwa

zawodowego, który opracowuje się na każdy rok szkolny do 30 września
zatwierdzany przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
2. Opracowaniem programu i organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego zajmuje się pedagog szkolny/doradca zawodowy we współpracy
z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami zajmującymi się
doradztwem edukacyjno -zawodowym, w tym również z poradnią pedagogicznopsychologiczną.
3.Program realizacji wewnątrzkolnego systemu doradztwa zawodowego określa
działania związane z realizacja doradztwa zawodowego , w tym:
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1) tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych
rozporządzenia) oraz oddziałów , których dotyczą te działania,

(załącznik do

2) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych
działaniach, w szczególności przez organizacje spotkań z rodzicami,
3) terminy realizacji działań,
4) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
5) podmioty , z którymi szkoła współpracuje

przy realizacji działań z

uwzględnieniem odpowiednio potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub
regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.
§5j. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania
związane z realizacja doradztwa zawodowego,
2) prowadzenie zajęci z zakresu doradztwa zawodowego wynikających z ustawy,
3) opracowanie programu o którym mowa w § 34,
4)wspieranie nauczycieli, w tym wychowawców, psychologów lub pedagogów w
zakresie realizacji działań określonych w programie,
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,
w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych.”
2. W §21 w ust. 1 po pkt. 9 dokonuje się punkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
objętego kształceniem specjalnym;”
1) w punkcie 9 na końcu wyrażenia kropkę zastępuje się średnikiem”
2) po punkcie 9 dodaje się punkt 10 w brzmieniu:
„11) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.”
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