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Załącznik do uchwały nr 13/2018/2019   

Rady Pedagogicznej z dnia 29.10. 2018 r. 

 

 

  

ANEKS NR 2 

DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA 

PALCZEWSKIEGO W DRYGAŁACH 
 

W Statucie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego wprowadza się  następujące 

zmiany: 

 

1. W Rozdziale 4 § 34 po ustępie 4. dodaje się ustęp 5., 6.,7., 8. i 9. w następującym 

brzmieniu: 

 

„5. Na każdy rok szkolny w Szkole opracowuje się program realizacji Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego, który obejmuje:  

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego w Szkole, w tym: 

      a) tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych, o których mowa                                   

w rozporządzeniu MEN w sprawie doradztwa zawodowego, oddziałów, których dotyczą te 

działania,  

      b) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych 

działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,  

      c) terminy realizacji działań,  

      d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,  

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań– z uwzględnieniem 

odpowiednio potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań 

związanych z doradztwem zawodowym. 

 

6. Program, o którym mowa w ust. 5, opracowuje doradca zawodowy albo nauczyciel  

prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII. 

    

7. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program. 
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8. Doradztwo zawodowe jest realizowane:  

1) w oddziale przedszkolnym na zajęciach edukacyjnych, prowadzonych zgodnie z przyjętym 

programem wychowania przedszkolnego,  

2) w klasach I–VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego,  

3) w klasach VII i VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, 

4) w klasach VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,   

5) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;  

6) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci i uczniów 

środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach. 

7) WSDZ realizują: dyrektor, doradca zawodowy, specjaliści (logopeda, pedagog, inni 

specjaliści), wychowawcy, nauczyciele przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlicy, nauczyciel bibliotekarz, rodzice, pielęgniarka szkolna.  

 

9. Działalność informacyjno-doradczą, realizowaną przez Szkołę w ramach WSDZ, 

koordynuje doradca zawodowy lub nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego           w klasach VII – VIII w danym roku szkolnym.” 

 

 

 

 


