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Uchwala nr 10/2018/2019
Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10
w Kędzierzynie-Koźiu
z dnia 21 listopada 2018 r,
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu szkoły
Na podstawie Art. 72 ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r.
paz.996 Rada Pedagogiczna Publicznej szkoły Podstawowej nr 10 postanawia co następuje:

§1
1.

W statucie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Kędzierzynie-Koźiu wprowadza się następujące
zmiany:
1) W Rozdz. II po § 11 wprowadza się § l l a w brzmieniu:
„ 1. W szkole organizuje się działania z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Doradztwo zawodowe realizowane jest poprzez:
Ijorieniację zawodową - ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym w klasach
I- VI ukierunkowanych na poznawanie i rozwijanie własnych zasobów; na kształtowanie
u uczniów pozytywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz nabywanie wiedzy na temat
wybranych zawodów;
2)doradztwo zawodowe - działania mające na celu wspieranie uczniów klas Vil -VIII w procesie
wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem ich zasobów i predyspozycji
zawodowych oraz informacji o systemie edukacji i rynku pracy.
3. Organizacja doradztwa edukacyjno -zawodowego w szkole polega na:
IjProwadzeniu zajęć z zakresu doradztwa , celem rozpoznania zainteresowań i predyspozycji
zawodowych uczniów; prowadzących do dokonania prawidłowych wyborów; pomoc w wyborze
dalszego kształcenia i kariery zawodowej;
2) Diagnozowaniu potrzeb uczniów, doradztwie w wyborze dalszej drogi edukacji;
3) Rozwijaniu umiejętności selekcjonowania informacji dotyczących edukacji i rynku pracy;
4) Doradztwie ścieżki edukacyjno -zawodowej dla uczniów niepełnosprawnych;
SjDiagnozowaniu potrzeb rynku, gromadzeniu i udostępnianiu uczniom informacji edukacyjnych i
zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
6)Na wiązywaniu współpracy z zakładami pracy, firmami, osobami odpowiedzialnymi za nabór,
rekrutację w konkretnym zawodzie;
7}Współpracy z innymi nauczycielami i wychowawcami w zakresie działań doradztwa
zawodowego w szkole.
4. Doradztwo w szkole funkcjonuje na podstawie Wewngtrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego ustalanego na każdy rok szkolny."
2} w § 15 w ust.l po pkt 7 wprowadza się pkt 8 w brzmieniu:
„8jopracowuje we współpracy z osobami realizującymi zadania z zakresu doradztwa zawodowego
program realizacji WSDZ na każdy rok szkolny."
3) W § 65 ust.4 pkt 1 skreśla się wyrazy: „dziennik wychowawcy"
4)

W § 72 uchyla się ust. 3-8
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§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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