
Zmiany w statucie szkoły uchwalone na posiedzeniu rady 

pedagogicznej w dniu 14 września 2018 roku. 
 

1.  § 42 otrzymuje brzmienie: 

„§42. System doradztwa zawodowego 

1. Szkoła realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i 

systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania 

świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI obejmują orientację 

zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień. 

3. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII mają na celu 

wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru 

kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i 

predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

4. Doradztwo zawodowe jest realizowane:  

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

ogólnego,  

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

ogólnego, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, które prowadzą doradcy 

zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy 

zawodowego. 

3)  na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem. 

5.  Sposoby realizacji działań doradczych: 

1) zajęcia grupowe w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w 

jednym roku szkolnym, 

2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na 

godzinach wychowawczych, 

3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów, 

4) wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących, 

5) konkursy, 

6) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i 

planowania dalszej kariery zawodowej, 

7) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli, 

8) giełdy szkół ponadpodstawowych, 

9) obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych, 

10) praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie   z zasobów 

Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej    i Ustawicznej, korzystanie z 

publikacji EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o 

zawodach”, 

11) zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, 

broszury dla uczniów), 

12) wywiady i spotkania z absolwentami. 

6. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

1) pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej, 

2) poznawanie siebie, zawodów, 

3) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia, 



4) indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły, 

5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego, 

6) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów, 

7) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych. 

7. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży, 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery, 

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym 

wyborze szkoły, 

7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i 

zawodowy uczniów, 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 

zawodowego, 

9) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa 

zawodowego. 

8. Cele szczegółowe w klasach I-VI 

1) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka, 

2) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać, 

3) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości, 

4) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji  

w wyborze właściwego zawodu, 

5) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, 

uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia, 

6) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości. 

9. Cele szczegółowe w klasach VII-VIII 

1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 

edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji, 

2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej 

szkoły i zawodu, 

3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania, 

4) wdrażanie uczniów do samopoznania, 

5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 

6) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 

7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

8) wyrabianie szacunku dla samego siebie, 

9) poznanie lokalnego rynku pracy, 

10) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

11) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych, 

12) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych, 

13) poznawanie różnych zawodów, 

14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 



1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, 

trendów rozwojowych, programów edukacyjnych, 

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 

rodzicom, 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 

6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

7) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

9) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole, 

10) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć, 

11) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

12) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: 

kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy 

OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej 

przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp., 

13) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – 

gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-

edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, 

poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce 

dydaktyczne), 

14) stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa 

zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o 

rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron 

związanych z doradztwem zawodowym). 

11. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców, 

2) nauczycieli przedmiotu, 

3) pedagoga szkolnego, 

4) bibliotekarzy, 

5) szkolnego lidera doradztwa zawodowego, 

6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy), 

7) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania 

wyborów zawodowo-edukacyjnych. 

12.  Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego. Program ten określa: 

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

a) tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych oraz 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. 

13. Program, o którym mowa w ust. 12, opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel 

lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, 

wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

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

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 12. 

15. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, nie jest 

umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.” 

2.  W § 58 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„4. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności  

w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem 

okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.” 

3.  W § 58 ust.5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i 
potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności.” 

4.  W § 58 ust.2, pkt.4 otrzymuje brzmienie:  

„4) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o 

składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności 

korzystania z zasobów przyrody.” 

5.  W § 58 ust.2, pkt.9 otrzymuje brzmienie:  

„9)  przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej.” 

6.  W § 58 ust.9, pkt.1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu  

uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów.” 

7.  W § 58 ust.9, pkt.2 otrzymuje brzmienie:  

„2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział 

nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym 

środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.” 

8.   W § 58 ust.9 po pkt.2 dodaje się pkt.2a w brzmieniu: 

„2a) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od 

uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność 

turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych – zwanych dalej 

„wycieczkami”.” 

9. W § 58 ust.12, pkt.12 otrzymuje brzmienie: 



„12) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej 

zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w 

szkole.” 

10. W § 58 ust.10, pkt.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły.” 

11. W § 58 ust.10, pkt.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba 

niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.” 

12. W § 58 ust.12, pkt.12 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w 

ust.9 pkt.2a, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane 

przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.” 

13. W § 58 ust.11  po pkt.3 dodaje się pkt. 3a w brzmieniu: 

„3a) Dołączona do karty wycieczki lista uczniów zawiera imię i nazwisko ucznia oraz  

telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.” 

14. W § 58 ust. Po ust. 11  dodaje się ust.11a w brzmieniu: 

„11a. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

1) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ  

sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę 

wycieczki. Dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów biorących udział w 

wycieczce. 

2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile 

obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów; 

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na 

poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju 

docelowym.” 
 


