
    

Uchwała nr 16/2018/2019 Rady Pedagogicznej  

Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmian w statucie szkoły  

 

Na podstawie art. 72 ust.1, art. 80 ust.2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz § 57 ust. 9 statutu szkoły, po zasięgnięciu opinii 

rady rodziców Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadzić w Statucie Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach następujące zmiany: 

 

1) Dodaje się przed tekstem głównym zapis: 

 

Statut opracowano na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie doradztwa 

zawodowego(Dz.U z 2018 r. poz.1675). 

 

2) Po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu: 

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 
1. W szkole organizuje się system doradztwa zawodowego obejmujący wszystkich uczniów. 

2. Na początku roku szkolnego doradca zawodowy albo inny nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora szkoły opracowuje się program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego. 

3. Dyrektor szkoły zatwierdza program po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

4. Działania w zakresie doradztwa zawodowego mają na celu:  

1) w klasach I-III zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i 

rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

2) w klasach IV-VI przygotowanie do planowania własnego rozwoju i podejmowania 

decyzji edukacyjno-zawodowego. 

3) w klasach VII-VIII 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. 

5. Doradztwo zawodowe jest realizowane na różnych przedmiotach, w ramach wizyt 

zawodoznawczych i w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w klasach 

VII-VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

 

 

4) § 68 otrzymuje brzmienie:  

 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; działania związane z 

realizacją doradztwa zawodowego; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 



3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;  

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami programu z doradztwa zawodowego 

oraz koordynacja jego realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie ;  

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego zadania realizuje wskazany przez dyrektora szkoły 

nauczyciel, nauczyciel wychowawca, pedagog lub psycholog. 

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

umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły. 

 

5) W § 66 do zapisów dotyczących zadań pedagoga szkolnego dopisuje się i psychologa  

 

6) Ust. 13 § 59 otrzymuje brzmienie: 

 

13. Biblioteka przeprowadza inwentaryzację zbiorów na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji 

materiałów bibliotecznych. 

 

7) §59 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach 

nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej. 

2. Wszystkie podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego. Jeden 

zestaw podręczników jest używany w szkole przez okres co najmniej 3 lat.  

3. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną. Uczniowie otrzymują także materiały 

ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

4. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z wypożyczonych im podręczników lub 

materiałów edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły. 

5. W sytuacji nie zwrócenia przez ucznia podręcznika/podręczników lub materiałów 

edukacyjnych rodzice zobowiązani są do przekazania szkole identycznego zestawu 

podręczników. 

6. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przez ucznia podręczników lub materiałów 

edukacyjnych rodzice zobowiązani są do przekazania bibliotece identycznych egzemplarzy w 

stanie umożliwiającym korzystanie z nich przez młodszych uczniów.  



7. O przydatności podręczników do użytkowania przez młodszych uczniów oraz o sposobie 

naprawienia szkody za ewentualne zniszczenia decyduje komisja w składzie dyrektor lub 

wicedyrektor szkoły, bibliotekarz i wychowawca ucznia. 

8. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia  

z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników 

do biblioteki najpóźniej w ostatnim dniu nauki w szkole; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony 

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

naukę w innej placówce. Szkoła do wydanego arkusza ocen dołącza protokół zdawczo – 

odbiorczy dotyczący podręczników. 

9. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których 

mowa w art. 22 ust. 6.) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, dyrektor może je przekazać szkole, która 

wystąpi z takim wnioskiem. Wtedy podręczniki stają się własnością organu prowadzącego 

szkołę, której zostały przekazane. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

 


