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Uchwała nr 15/2019/20 
Rady Pedagogicznej Zespołu Edukacyjnego w Płotach  

z dnia 27 listopada 2019  
w sprawie ustalenia zmian w Statucie Zespołu Edukacyjnego  

 

Na podstawie: art. 80 ust. 2 pkt 1; art.98.1 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59, z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 
sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1675); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. Poz. 325) 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W Nowelizacji Statutu Zespołu Edukacyjnego w Płotach - ujednolicony tekst, stanowiącym 
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/2019/2020 Rady Pedagogicznej w Płotach z dnia 9 października 2019 r.  
w sprawie ustalenia zmian w Statucie Zespołu Edukacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) W rozdz. 3 Zadania Zespołu po § 14 wprowadza się § 14a który brzmi: 
 
„(…) § 14a. Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Zespole (WSDZ). 

1. Na Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego składają się: 
1) Stanowisko szkolnego doradcy zawodowego; 
2) Roczny Program Realizacji Doradztwa Zawodowego (PRDZ); 
3) Roczne plany wdrażania Programu Realizacji Doradztwa Zawodowego w ramach: 

a) zajęć edukacyjnych wychowania przedszkolnego, 
b) obowiązkowych zajęć edukacyjnych szkoły podstawowej, 
c) zajęć oddziału z wychowawcą, 
d) wyodrębnionych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII, 
e) wsparcia udzielanego przez pedagoga szkolnego uczniom, ich rodzicom i nauczycielom; 

4) Roczny plan pracy szkolnego doradcy zawodowego; 
5) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzone w ramach zajęć edukacyjnych wychowania 

przedszkolnego oraz obowiązkowych zajęć edukacyjnych szkoły podstawowej oraz godzin do dyspozycji 
wychowawców klas; 

6) Wyodrębnione zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzone w klasach VII i VIII; 
7) Szkolne poradnictwo i doradztwo zawodowe – indywidualne oraz grupowe, prowadzone dla uczniów, ich 

rodziców i nauczycieli; 
8) Stała i okazjonalna współpraca ZE z podmiotami zewnętrznymi z uwzględnieniem wizyt zawodoznawczych 

uczniów w wybranych podmiotach. 
 
2. W ZE tworzy się stanowisko szkolnego doradcy zawodowego, którego obsadę i zakres obowiązków  

określa dyrektor ZE. 
 

3. Pedagog szkolny udziela wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego, przede wszystkim, szkolnemu  
doradcy zawodowemu, a także – w miarę możliwości – uczniom, ich rodzicom i nauczycielom w ramach zadań 
określonych przez dyrektora ZE. 
 

4. Szkolny doradca zawodowy przygotowuje, na dany rok szkolny, projekt PRDZ i przekazuje go  
dyrektorowi ZE przed pierwszym zebraniem rady pedagogicznej w danym roku szkolnym. 
 

5. Po zatwierdzeniu, przez dyrektora ZE, PRDZ – nauczyciele przedszkola, nauczyciele obowiązkowych  
zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej, wychowawcy klas, szkolny doradca zawodowy, pedagog szkolny i inne 
osoby wyznaczone przez dyrektora ZE przygotowują, odpowiednio do stanowisk, roczne plany wdrażania PRDZ w 
ciągu 14 dni od ogłoszenia zatwierdzonego PRDZ. 
 

6. Sprawozdania z wykonania planów wdrażania PRDZ w danym roku szkolnym nauczyciele składają  
szkolnemu doradcy zawodowemu w terminie do 15 czerwca. Sprawozdanie syntetyczne z wykonania planów oraz 
realizacji PRDZ opracowuje szkolny doradca zawodowy i przedkłada je dyrektorowi ZE w ustalonym przez dyrektora 
terminie.(…)” 
 

§ 2.Zobowiązuje się nauczycieli przedszkola oraz nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
w szkole podstawowej, wychowawców klas, szkolnego doradcę zawodowego, pedagoga szkolnego ZE do 
przygotowania, odpowiednio do stanowisk, planów wdrażania PRDZ w okresie 1.XII.2019 – 15.VI.2020  
i przedłożenia ich wicedyrektor do 11 grudnia 2019r. 

 
  § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
Płoty, 27 listopada 2019r.    
                        
                 Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Płotach 
 

mgr Danuta Hołownia 
 


