
 

Do Statutu Szkoły Podstawowej nr8 im. gen. Juliana Filipowicza w Otwocku. 

Na podstawie: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie      

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017r. poz.1534) 

2. Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1675) 

Wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W§71 w ust. 2, punkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści i umiejętności 

określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie, czyli: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  

teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe,” 

 

 

2. po  §11 dodaje się  §11 1 o treści: Dodaje się do Statutu zapis dot. Doradztwa Zawodowego: 

 

„ §11 1  

1. Dla uczniów organizowane są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Za  

organizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego odpowiada Dyrektor 

Szkoły.  

2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez  

szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno 

-zawodowej poprzez włączenie w program wychowawczy szkoły rodziców oraz innych osób,  

grup i instytucji. 

 

3. Główne założenia: 

a) WSDZ to celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę. 

b) Szkoła realizuje koncepcję uczenia się przez całe życie. 

c) działania realizowane są w sposób spójny zgodnie z programem realizacji na każdy 

rok szkolny. 

  

4.Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań 

Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych  

z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole. Współpracują one  

z rodzicami uczniów przy realizacji WSDZ. Program realizacji WSDZ na dany rok szkolny 

opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za 

realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 



1) Dyrektor: 

a) Odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym. 

b) Współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji „Programu realizacji WSDZ”. 

c) Wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz 

doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi. 

d) Zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć preorientacji, orientacji zawodowej 

i doradztwa zawodowego. 

e) Organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu preorientacji, orientacji 

zawodowej i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań 

mających na  celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze. 

2) Doradca zawodowy- nauczyciel koordynator doradztwa zawodowego w szkole: 

a) Systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania 

związane z realizacją doradztwa zawodowego. 

b) Prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 

pkt 7 ustawy. 

c) Opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologiem lub pedagogiem, 

„Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” oraz 

koordynuje jego realizację. 

d) Wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologa lub pedagoga, w zakresie realizacji działań określonych w „Programie 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”. 

e) Koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

3) Wychowawcy: 

a) Określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

b) Eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści 

nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego. 

c) Włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

d) Realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach 

wychowawczych. 

e) Wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery 

zawodowej. 

f) Współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-

zawodowej ich dzieci. 

g) Współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami  

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

4) Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej): 



a) Określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

b) Eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści 

nauczania z treściami programowymi preorientacji, orientacji zawodowej i doradztwa 

zawodowego. 

c) Współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć preorientacji, 

orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów. 

d) Przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. z zakresu znajomości zawodów. 

e) Prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe. 

f) Organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze. 

g) Współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami  

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

5) Specjaliści: 

a) Określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

b) Włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez 

siebie zajęcia dla uczniów. 

c) Współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu 

preorientacji,  orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów. 

d) Włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych  

i zawodowych. 

e) Współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami  

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

6) Nauczyciele świetlicy szkolnej: 

a) Włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji 

zawodowej; 

b) Organizują w sali kąciki zawodoznawcze. 

c) Rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów. 

d) Wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu. 

e) Udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy 

zawodowego. 

7) Nauczyciel-bibliotekarz: 

a) Współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami  

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

b) Opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego. 

c) Włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia  

z zakresu doradztwa zawodowego. 

8) Inne osoby zatrudnione w szkole - pielęgniarka: 

a) Współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 



b) Udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów 

wybieranych przez uczniów. 

c) Organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz 

kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez 

uczniów. 

5.Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole: 

 

a) uczniowie 

b) rodzice / opiekunowie prawni 

c) nauczyciele 

 

6. Szczegółowe zasady dotyczące warunków i sposobów realizacji znajdują się  

w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego, który jest odrębnym dokumentem, 

dostępnym w "Procedurach i Regulaminach Szkolnych".” 
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