
UCHWAŁA NR 3

Rady Pedagogicznej z dnia 15 listopada 2018  r. 

w sprawie zmian w statucie 

Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

      

na podstawie art. 80 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z

2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:

§ 1 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: 

1. W Rozdziale 3 § 8 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: Wewnątrzszkolny System 
Doradztwa Zawodowego stanowi część Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
Szkoły.

2. W Rozdziale 12 § 56 pkt. 1.1  otrzymuje brzmienie: zajęć grupowych w klasach VII -VIII 
ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym, w klasach I- VI 
lekcji wychowawczych i w edukacji przedmiotowej realizowanych w ciągu roku 
szkolnego.

3. W Rozdziale 12 § 56 po pkt. 1 dodaje się pkt. 2 – 5 w następującym brzmieniu:

1. Głównym  celem  systemu  jest  pomoc  w  świadomym  rozpoznawaniu
indywidualnych  możliwości,  zdolności,  zainteresowań  i  predyspozycji  uczniów  przy
dokonywaniu w przyszłości wyboru edukacyjnego i zawodowego.

2. Cele szczegółowe w klasach I-VI szkoły podstawowej:
1) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy;
2) kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji 

edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji; 
3) świadomość znaczenia pracy w życiu człowieka;
4) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów; 
5) uświadomienie uczniom znaczenia własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze 

właściwego zawodu; 
6) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości;
7) opis podstawowej specyfiki pracy w wybranych zawodach;
8) uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka (na wybranych przykładach);
9) uzasadnianie potrzeby uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;
10) poznawanie różnych grup zawodów i ich poszczególnych przykładów, znajomość drogi 

dojścia do nich oraz podstawowej specyfiki pracy w danych zawodach;
11) umiejętność podejmowania decyzji w sprawach związanych bezpośrednio, jak i 

pośrednio z własną osobą.
3. Cele szczegółowe w klasach VII-VIII szkoły podstawowej:

1) przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania 
decyzji edukacyjnych i zawodowych ze wsparciem doradczym, uwzględniających 
znajomość własnych zasobów(zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 
predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia);



2) synteza przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej informacji o sobie 
wynikających z autodiagnozy;

3) rozpoznanie własnych ograniczeń, jako wyzwań w odniesieniu do planów edukacyjno-
zawodowych;

4) wyjaśnianie zjawisk i trendów zachodzących na współczesnym rynku pracy;
5) porównanie własnych zasobów i preferencji z wymaganiami rynku pracy i 

oczekiwaniami pracodawców;
6) dokonywanie autoprezentacji;
7) znajomość wartość pracy i etyki zawodowej; 
8) określanie aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 

realizacji;
9) analiza oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości 

dalszego kształcenia, z wykorzystaniem z dostępnych źródeł informacji;
10) znajomość kryteriów rekrutacyjnych do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych 

własnych zasobów i struktur systemu edukacji;
11) określanie znaczenie uczenia się przez całe życie;
12) planowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje 

podjętych wyborów;
13) podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy 

wsparciu doradczym;
14) określanie marzeń, celów i planów edukacyjno-zawodowych na bazie własnych zasobów;
15) identyfikowanie osób i instytucji wspomagających planowanie kariery i wyjaśnianie, w 

jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.
4. Szczegółowe  metody,  formy,  zadania  oraz  efekty  pracy  zostały  opisane  w

Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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(przewodniczący Rady Szkoły/Rady Pedagogicznej)

 


