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Uchwała Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół w Lubawie
Nr 11/2015/2016
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie: nowelizacji Statutu Zespołu Szkół w Lubawie z dnia 11.02.2008 r.
Na podstawie art. 42 ust. 1 , art. 52 ust. 2 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), Rada
Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubawie uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Zespołu Szkół w Lubawie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 dodaje się ust. 5, 6 i 7 w brzmieniu:
„5. W szkole działa system wewnętrznego doradztwa zawodowego, w ramach którego
organizacją właściwych zadań zajmuje się szkolny doradca zawodowy.
6. Do głównych zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla kształcenia w szkole,
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
4) koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez szkołę,
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w
zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego,

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
7) realizacja doradztwa zawodowego indywidulanego i grupowego uczniów
i rodziców poprzez: informowanie uczniów o kryteriach kwalifikacji na studia,
organizowanie

indywidualnych

konsultacji

ucznia

z

doradcą

zawodowym,

organizowanie testów badań predyspozycji zawodowych, organizowanie spotkań z
przedstawicielami uczelni, organizowanie wyjazdów uczniów na targi edukacyjne
prowadzone przez uczelnie, zapoznawanie uczniów z zapotrzebowaniem rynku pracy
na określone zawody,
7. Zadania w zakresie doradztwa zawodowego są realizowane przez doradcę
zawodowego przy współpracy z urzędami pracy oraz instytucjami wspomagającymi
określenie predyspozycji i uzdolnień, w tym z poradnią psychologicznopedagogiczną.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubawie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Zespole Szkół w Lubawie.

