UCHWAŁA NR XI

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego
w Skierniewicach ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 7
im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach
Działając na podstawie Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r., poz. 59 ze zm.) - art. 72 ust. 1, art. 88 ust. 7, art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 2.
uchwala się co następuje:
§1
W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:
1. W §7 uchylono ust.1 (oddział przedszkolny); ust.3 otrzymuje brzmienie:
„Szkoła realizuje zadania określone w ust. 2 poprzez:”.
2. W §8 ust. 1 dodaje się pkt. 7) w brzmieniu: ”przygotowanie uczniów do wyboru
zawodu i kierunku kształcenia”
3. W §18 uchyla się ust.4 i 4 (oddział przedszkolny)
4. Skreśla się §19 i §20.
5. W §23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „podstawowymi formami działalności szkoły
są:
1) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo –
lekcyjnym lub jako kształcenie zintegrowane,
2) zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
3) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
6. Dodaje się §29a w brzmieniu:
„ 1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
obejmujący zaplanowane i systematyczne działania, których celem jest
wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych
i zawodowych.
2. Program realizacji doradztwa zawodowego opracowywany jest na rok szkolny.
3. Program zawiera:
1) cele ogólne,
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2) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego w szkole,
3) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań z zakresu
doradztwa zawodowego.
4. Program opracowuje nauczyciel doradztwa zawodowego.
5. W terminie do 30 września każdego roku dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, zatwierdza program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego.
6. Doradztwo zawodowe jest realizowane:
1) w klasach I – VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, na zajęciach z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem,
2) w klasach VII – VIII ponadto na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,
3) we wszystkich klasach w ramach wizyt zawodoznawczych.
7. Działania w zakresie doradztwa zawodowego obejmują:
1) w klasach I – VI: orientację zawodową, kształtowanie pozytywnych postaw
wobec pracy i edukacji, pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień,
2) w klasach VII – VIII: wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do
świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz
przekazywaniu informacji n/t systemu edukacji i rynku pracy.
7. Treści programowe z doradztwa zawodowego we wszystkich klasach obejmują
następujące obszary:
1) poznanie siebie oraz własnych zasobów,
2) świat zasobów i rynek pracy,
3) rynek pracy i uczenia się przez całe życie,
4)planowanie

własnego

rozwoju

i

podejmowanie

decyzji

edukacyjno

–

zawodowych.
8. Za realizację treści zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa
Zawodowego odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, wychowawcy, doradca
zawodowy, pedagog i psycholog.
9. Udział uczniów klas VII – VIII jest obowiązkowy i nie wymaga zgody rodziców.
10. Zajęcia z doradztwa zawodowego nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na
promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie przez
ucznia szkoły.
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11. W § 34 pkt 8) otrzymuje brzmienie: „gabinet pielęgniarki szkolnej”.
12. W § 43 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcami,
pedagogiem i psychologiem programu wewnątrzszkolnego doradztwa
zawodowego,
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
3) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej realizowanej przez
szkołę,
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa w zakresie
realizacji działań określonych w programie wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego,
5) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe w celu wsparcia ich w planowaniu kształcenia
i kariery zawodowej,
6) gromadzenie,

aktualizacja

i

udostępnianie

informacji

edukacyjnych

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
13. W § 50 dodaje się ustęp 5 i 6 w następujących brzmieniach:
„5. Formami współdziałania szkoły z rodzicami są:
1) spotkania plenarne rodziców danej klasy;
2) spotkania Rady Klasowej Rodziców z wychowawcą;
3) spotkania plenarne Rad Klasowych rodziców z Dyrekcją szkoły;
4) spotkania rodziców klasy z zespołem nauczycieli danej klasy;
5) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami (dzień drzwi otwartych);
6) przyjmowanie
urzędowania

rodziców

przez

szkoły (poza

dyrektora

stałymi

szkoły

w

czasie

godzin

zajęciami dydaktycznymi) oraz

w terminach spotkań z rodzicami;
7) kontakty telefoniczne nauczyciel – rodzic, dyrektor – rodzic;
8) kontakty poprzez dziennik lekcyjny za pomocą wiadomości mailowych;
9) zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, wycieczek;
10) zapraszanie rodziców przez wychowawców, dyrekcję w przypadkach
trudnych, kiedy ma miejsce notoryczne przekraczanie norm zachowania
oraz łamanie zasad współżycia w społeczności szkolnej;
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11) w

przypadkach

(gwałtowny

poważnych

spadek

zagrożeń

wyników

dotyczących

nauczania,

losów

opuszczanie

ucznia

zajęć

bez

usprawiedliwienia, wejście w konflikt z prawem, wypadek na terenie szkoły
itp.)

przyjmuje

się

zasadę

natychmiastowego

kontaktu

wychowawcy/nauczyciela/dyrekcji z rodzicami;
12) wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji
szkolnej

(dzienniki

lekcyjne,

notatki

służbowe,

rejestry,

dzienniki

specjalistów).
6. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji,
pełnionego przez nauczyciela dyżuru, innych zajęć prowadzonych z uczniami.”
14. W § 57 ustęp 4 ppkt 2) uzyskuje brzmienie:
„punkty karne uzyskane przez ucznia”
15. W § 63 ustęp 4 uzyskuje brzmienie:
„ Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniowi i jego
rodzicom (prawnym opiekunom). Uczeń zwraca udostępnioną pracę z podpisaną
przez rodziców oceną na kolejnej lekcji.”
12. W § 63 skreśla się ustęp 5.
13. W § 65 ustęp 10 uzyskuje brzmienie:
„Ocenione i sprawdzone prace pisemne uczeń i jego rodzice powinni otrzymać
do wglądu w ciągu 15 dni, w których odbywają się zajęcia szkolne.”
14. W § 65 dodano ustęp 10a w następującym brzmieniu :
„Uczeń ma możliwość poprawić oceny z prac pisemnych w terminie i na
zasadach ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu”
15. W § 66 ustęp 3 uzyskuje brzmienie:
„ Śródroczną i roczną

ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od

klasy IV, ustala się w oparciu o punkty zgromadzone przez ucznia.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
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