
 

Uchwała Nr 4 /2018/2019 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi 

z dnia 27 listopada 2018 r. 

w sprawie: zmian w statucie szkoły. 

Na podstawie art.80 ust.2 pkt.1 w związku z art.82 ust.2 ustawy prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996 ze zm.) Rada Pedagogiczna postanawia: 

 

§1 

W § 52 ust. 1,2,3 zastępuje się ust 1,2,3,4,5 w brzmieniu: 

1.WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

  1)  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 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)   Cele główne wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego to: 

 

a) przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-   

zawodowej: w szczególności poprzez kształtowania 

b) określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, zainteresowań, 

talentów, mocnych stron i umiejętności; 

c) przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych 

wyborów edukacyjno-zawodowych; 

d) uświadomienie rodzicom, jak wielkie znaczenie odgrywają w procesie 

przygotowania dziecka do wyboru jego przyszłej ścieżki edukacyjno-

zawodowej; 

e) przekazanie informacji rodzicom na temat dziecka w kwestii jego 

predyspozycji zawodowych, osobowościowych i edukacyjnych. 

 

5) Cele szczegółowe wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego to: 

a) uczeń: 

 



 poznaje siebie; 

 nazywa swoje umiejętności, zainteresowania ,talenty, mocne strony; 

 planuje, zarządza swoim czasem i stawia cele; 

 posiada informacje o zawodach, zawodach przyszłości i czym jest rynek 

pracy. 

b) nauczyciele: 

 potrafią zauważać potrzeby i zasoby uczniów; 

 wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej 

ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

 rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów. 

c) rodzice: 

 znają ofertę edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego. 

 

2. 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; 

         2a.  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; 

3) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego. 

       2b.  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 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.  

3. 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. 

       3a. 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 zintegrowanie działania nauczycieli, w tym nauczycieli 

wychowawców przewidziane w opracowanym na każdy rok programie 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

4. 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. 

5. 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 koordynatorów doradztwa zawodowego, 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 edukacyjno-zawodowej. 

              2. w  § 85 w ust 1 dodaje się 

                  punkt 6 b w brzmieniu: 

6) na pisemną prośbę rodzica nauczyciel wypożycza uczniowi sprawdzian 

lub pracę klasową nie dłużej jednak niż na 5 dni roboczych. 

 

                                                     §2 

 

          Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły. 

§3 

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


