
Załącznik nr 3 

UCHWAŁA NR 10/10/18 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17  

im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach  

z dnia 25 października 2018 r. 

 

w sprawie: zmian w statucie szkoły 

Na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze 

zm.) art.80 ust.2 pkt 1 w związku z art.82 ust.2  i  art. 98 - Rada Pedagogiczna uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 27 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

11. Dyrektor Szkoły i nauczyciele, w szczególności wychowawcy klas umożliwiają 

uczniom udział w działaniach „ Szkolnego koła wolontariatu”, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym na rzecz innych  

i kształtowaniu postaw prospołecznych. 

 

2. W § 33 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

4. W klasach IV- VIII zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej 

formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt  

i chłopców. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych  

i międzyklasowych na lekcjach wychowania fizycznego tworzy się zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

 

3. § 34 otrzymuje brzmienie: 

 1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,  

który  jest elementem procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły. 

 2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do 

wyboru dalszej drogi edukacyjnej i do wyboru zawodu. 

 3. Na podstawie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, o którym mowa w ust.1, na  

każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego  

doradztwa zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

4. Po  § 34 dodaje się  § 34 a w brzmieniu: 

1.Celami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest: 

1) przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej; 

2)kształcenie umiejętności określania własnych predyspozycji, cech osobowości, 

zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności; 



3) przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów 

edukacyjno- zawodowych; 

4)przekazanie informacji rodzicom na temat predyspozycji zawodowych, 

osobowościowych  

i edukacyjnych ich dziecka. 

 

 

5. Po  § 34 a  dodaje się  § 34 b w brzmieniu: 

1. Realizatorami doradztwa zawodowego w szkole są: 

1) dyrektor Szkoły; 

2) doradca zawodowy; 

3)pedagog, psycholog; 

4)wychowawcy klas i wychowawcy świetlicy; 

5) nauczyciele przedmiotów; 

6)nauczyciel bibliotekarz. 

2. Do zadań dyrektora należy: 

1) zatwierdzanie do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) dopuszczanie do użytku w szkole programu zajęć z doradztwa zawodowego klas 

VII i VIII. 

3) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego. 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) diagnozowanie potrzeb uczniów na działania związane z realizacją doradztwa 

zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami programu realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na każdy rok szkolny; 

4) koordynacja realizacji programu, o którym mowa w ust 3 pkt 3; 

5) przedstawienie radzie pedagogicznej dwa razy w roku informacji o realizacji 

programu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 wraz z wnioskami; 

6) wspieranie nauczycieli w zakresie realizacji działań określonych w programie,  

o którym mowa w ust.3 pkt 3; 

7) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych we współpracy  

z nauczycielem biblioteki. 

 

6. Po  § 34 b  dodaje się  § 34 c w brzmieniu: 

1. W klasach I- VI doradztwo zawodowe jest realizowane w formie orientacji 

zawodowej, która ma na celu w szczególności: 

1) zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami; 

2) kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji; 

3) pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 



2. Doradztwo zawodowe w formie orientacji zawodowej jest realizowane: 

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniami w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

przez nauczycieli prowadzących te zajęcia i realizujących treści przewidziane  

w podstawie programowej; 

2) przez zintegrowane działania nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców 

przewidziane w opracowanym na każdy rok programie realizacji wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego. 

 

7. Po  § 34 c  dodaje się  § 34 d w brzmieniu: 

1. W klasach VII i VIII doradztwo zawodowe jest realizowane w formie: 

1)zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, których treści programowe i wymiar 

godzin określają odrębne przepisy prawa; 

2) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  i zawodu realizowanych  

w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

3) zajęć z wychowawcą; 

4) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym; 

5) indywidualnych lub grupowych wizyt w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe; 

6) innych działań ujętych w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego. 

 

8. Po  § 34 d  dodaje się  § 34 e w brzmieniu: 

1. Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego szkoła współpracuje  

w szczególności: 

1) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi w zakresie rozpoznawania uzdolnień, 

zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów oraz w prowadzeniu zajęć  

w szkole przez specjalistów poradni; 

2) organizacjami pozarządowymi w kontekście poznawania różnych zawodów  

i dziedzin, jakimi zajmują się inni; 

3) innymi szkołami wspólnie organizując różne akcje i wymieniając doświadczenia 

doradców zawodowych, nauczycieli i uczniów; 

4) przedsiębiorcami i pracodawcami poprzez spotkania dotyczące poznawania 

poszczególnych zawodów, wymagań i oczekiwań pracodawców oraz wpływu udziału  

w zajęciach z doradztwa zawodowego na wyznaczanie i osiąganie celów 

zawodowych; 

5) placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji 

dotyczących kształcenia umiejętności podejmowania właściwych decyzji, 

dokonywania trafnych wyborów i planowania kariery edukacyjno0 zawodowej. 

 

9. W § 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Udział ucznia w zajęciach religii nie jest obowiązkowy. Uczeń niepełnoletni nie bierze  

w nich udziału, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej 

sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach religii. Uczniowie nie uczęszczający na 

zajęcia religii i etyki są objęci zajęciami opiekuńczymi na terenie szkoły ( zajęcia 



świetlicowe, lekcje biblioteczne) lub zwalniani przez rodziców na podstawie ich 

pisemnego oświadczenia, o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.  

 

10. W § 71 ust.1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

3) do realizacji zadań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich, 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, 

eksperymentów, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli. 

 

11. Uchyla się § 75  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


