Uchwała Nr ____________
Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Działoszynie
z dnia ____________ 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego oraz
Uchwały Zarządu Powiatu Pajęczańskiego nr 436/18 z dnia 27 marca 2018 Rada
Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie uchwala co
następuję:
§1. Wprowadza następujące zmiany w Statucie Zespołu Szkół w Działoszynie:
1) W § 3 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
Cykl kształcenia w Technikum wynosi 4 lata. Technikum kształci w zawodzie
technik mechanik, technik informatyk , technik teleinformatyk, technik
budownictwa, technik organizacji reklamy, technik przemysłu mody oraz
technik logistyk. W toku nauki uczniowie mają możliwość odbycia
4 tygodniowej praktyki zawodowej.
2) W § 3 ustęp 13 otrzymuje brzmienie:
4.

Technikum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu
egzaminów w kwalifikacjach, zgodnych z podstawą programową kształcenia
w zawodach, w których realizuje szkoła.
3) W § 4 ustęp 26 otrzymuje brzmienie:
13.

26. Szkoła prowadzi doradztwo edukacyjno – zawodowe.
1) Celem doradztwa edukacyjno –zawodowego jest w szczególności:
a) zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz
minimalizowanie kosztów psychicznych wynikających z niewłaściwych wyborów;
b) zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach
planowanych działań;
c) udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji
i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego;
d) doradzanie w wyborze ścieżki edukacyjno – zawodowej uczniom niepełnosprawnym;
e) obniżanie społecznych kosztów kształcenia, dzięki poprawieniu trafności wyborów
na kolejnych etapach edukacji;
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f) zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnego wsparcia w procesie
decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia.
2) Doradztwo zawodowe realizowane jest przez:
a) pedagoga szkolnego lub inną osobę wskazaną przez dyrektora, posiadająca
kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć;
b) wszystkich nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole, przy współpracy
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych instytucji.
3) Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego odbywa się :
a) według opracowanego szkolnego programu doradztwa zawodowego;
b) w formie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na podstawie programu doradztwa
zawodowego

zaproponowanego

przez

nauczyciela

realizującego

te

zajęcia

i dopuszczonego do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej
4) Strukturę i zakres oraz formę szkolnego programu doradztwa zawodowego określa
dokument o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który
uwzględnia następujące obszary działań doradczych:
a) poznanie siebie, własnych zasobów;
b) kwalifikacje na rynku pracy i kompetencje;
c) zawody przyszłościowe, rynek edukacyjny i pracy;
d) planowanie własnego rozwoju i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących
ścieżki edukacyjno – zawodowej.
5) Zakres i sposób opracowania WSDZ określa rozporządzenie w sprawie doradztwa
zawodowego.
6) Za organizację doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły. Planowanie
i koordyowanie doradztwa dyrektor powierza pedagogowi szkolnemu lub innej osobie
posiadającej kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.
7) Zadania z zakresu doradztwa zawodowego obejmują:
a)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
b)gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia,
c)prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
d)prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
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e)współpracę z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego.
8) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są dokumentowane odpowiednio do
realizowanej formy pracy.

4)

W § 8 dodaje się ustęp 25a o brzmieniu:
25a.

Szkoła może prowadzić działalność usługową, częściowo odpłatną –

wykonywaną w ramach praktycznej nauki zawodu.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marii SkłodowskiejCurie w Działoszynie.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Działoszynie
Marcin Słupiński
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