Załącznik do Uchwały Nr 35/2018
Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie

1) Na podstawie art. 72 ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669) oraz Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967); § 113 Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Pelplinie, w Statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Pelplinie wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290,1669);”
2. § 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1457,1560);”
3. § 1 pkt 10) otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967);
4. W § 1 dodaje się pkt 36) w brzmieniu: „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz.
1675);”
5. W § 1 dodaje się pkt 37) w brzmieniu: „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1601).”
6. W § 8. ust 1 dodaje się podpunkt 4) w brzmieniu: „program realizacji
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”.
7. § 47 otrzymuje brzmienie:
„1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy
psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom, zajęcia z zakresu doradztwa
zawodowego realizowane w ramach planu nauczania dla klas VII - VIII, treści
programowe z zakresu doradztwa w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia z nauczycielem wychowawcą opiekującym się
oddziałem, wizyty zawodoznawcze organizowane u pracodawców lub szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe.
2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół podstawowych
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 szkół
podstawowych 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. Na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa zawodowego.

5. Za organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odpowiada
wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.
6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy
wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
7. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, obejmują:
a) indywidualne doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
b) zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb
danego oddziału, realizowane m.in. w ramach zajęć z wychowawcą;
c) wizyty w zakładach pracy i w szkołach branżowych.
9.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą także
wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej
pracy z uczniami.
10. Doradztwo zawodowe dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością
intelektualną oraz dla uczniów z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera odbywa się we
współpracy
z rodzicem/opiekunem faktycznym i wychowawcą z uwzględnieniem
indywidualnej sytuacji osobistej ucznia.”

8. § 74 ust. 1 pkt 14) otrzymuje brzmienie: „doskonalić się zawodowo, zgodnie
z potrzebami placówki, doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom
wiedzy merytorycznej poprzez m.in. aktywny udział we wszystkich posiedzeniach
Rady Pedagogicznej lub w innych formach doskonalenia w porozumieniu
z Dyrekcją;”
9. § 79 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „prowadzenie badań i działań diagnostycznych
uczniów, w tym badań przesiewowych, diagnozowanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu przedszkola, szkoły i placówki;”
10. § 81 otrzymuje brzmienie: „Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane
z realizacją doradztwa zawodowego;
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami
wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologiem lub pedagogiem,
programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz
koordynacja jego realizacji;
4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się
oddziałami, psychologa lub pedagoga, w zakresie realizacji działań określonych
w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,
w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
6) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
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
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.”
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