-Uchwała Nr 12/2018
Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 48 w Warszawie
z dnia 12 września 2018 roku
w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 48
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt. 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1. W Statucie Szkoły Podstawowej Nr 48 wprowadza się następujące zmiany:
1. w §32:
1) ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Nieusprawiedliwione ciągłe nieobecności (maksymalnie 4 absencje) na
terapii logopedycznej lub pedagogicznej połączonej z brakiem kontaktów rodzica
dziecka z terapeutami pomimo informacji o kolejnych nieobecnościach ucznia na
zajęciach.”
2) ust. 2 usuwa się pkt. 2.
2. w §136:
1) ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zdeponowane urządzenie u widedyrektora lub pedagoga szkolnego do
zakończenia zajęć szkolnych w danym dniu;”
2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli oraz
innych pracowników szkoły podczas wykonywania obowiązków służbowych
(nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownik spodziewa się ważnej rozmowy
telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej)”
3) po ust. 9 dodaje ust. 10 w brzmieniu:
4) „Na terenie szkoły Rodzicom zabrania się nagrywania i fotografowania uczniów
oraz pracowników szkoły. Dopuszcza się nagrywanie i fotografowanie własnych
dzieci uczestniczących w uroczystościach i imprezach szkolnych.”
3. w §148:
1) ust. 1 pkt. 13 otrzymuje brzmienie:
„13) udział w konkursach na szczeblu conajmniej powiatowym.”
2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„W klasach 1-6 szkoły podstawowej w tygodniu nie mogą się odbywać więcej
niż dwa sprawdziany dla jednej klasy, a w jednym dniu więcej niż jeden
sprawdzian. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą uczniów nauczyciel może
ustalić trzeci sprawdzian w tygodniu. W klasach 7-8 oraz w klasach
gimnazjalnych w tygodniu nie mogą się odbywać więcej niż trzy sprawdziany
dla jednej klasy, a w jednym dniu więcej niż jeden sprawdzian.”
4. w §91:
1) ust. 1 pkt. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) zespół humanistyczny;
4) zespół matematyczno-przyrodniczy;”
2) ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zespół ds sportu;”
3) ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:
„8) zespół analiz jakości kształcenia i badań edukacyjnych;”
4) ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
5) „10) zespół ds ewaluacji wewnętrznej;”
5. w §84:
1) ust 22 otrzymuje brzmienie:
„22. W przypadku zwiększenia liczby uczniów do liczby 27 w klasach I-III
dyrektor może dokonać podziału oddziału za zgodą organu prowadzącego szkołę,
po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców.”

2) ust. 22 usuwa sie pkt. 1) oraz 2).
3) ust. 23 otrzymuje brzmienie:
4) „23. W przypadku zwiększenia liczby uczniów powyżej liczby 27 w klasach I-III
szkoły podstawowej dyrektor dzieli dany oddział, po poinformowaniu Oddziałowej
Rady Rodziców."
6. Dział VII otrzymuje barzmienie:
„WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO”
7. Dział VII ROZDZIAŁ 4 otrzymuje brzmienie:
„PRZEWIDYWANE EFEKTY”
8. W Dział VII dodaje się ROZDZIAŁ 5 w brzmieniu:
„ROZDZIAŁ 5 MONITORING I EWALUACJA WEWNĄTRSZKOLNEGO
SYSTEMUDORADZTWA ZAWODOWEGO”
9. w §33:
1) ust. 1 pkt. 1 oraz 2 otrzymują brzmienie:
„1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na: działania
związane z realizacją doradztwa zawodowego, informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez
szkołę w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;”
2) ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu
doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców,
bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów
i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym).”
3) ust. 1 pkt. 6 oraz 7 oraz 8 otrzymują brzmienie:
4) „6) wspieranie nauczycieli, w tym wychowawców grup wychowawczych i
innych specjalistów, w zakresie realizacji działań określonych w rocznym
programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) opracowanie na każdy rok szkolny, we współpracy z innymi nauczycielami,
w tym nauczycielami i wychowawcami opiekującymi się oddziałami,
pedagogiem, programu realizaji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego w szkole;
8) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;”
5) ust. 1 po pkt. 9 dodaje się pkt. 10 oraz pkt. 11 oraz pkt. 12 w brzemieniu:
„10) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez
organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im
informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.,
11) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu
pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz
udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
12) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system
doradztwa zawodowego: kuratoria oświaty, poradnie psychologiczno –
pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, OHP, Centrum Kształcenia
Praktycznego, zakłady doskonalenia zawodowego itp.,”
10. w §76:
1) ust. 1 oraz ust. 2 oraz ust. 3otrzymują brzmienie:
„1. Wybór zawodu nie jest pojedyńczym, decyzyjnym aktem, ale procesem
rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni kilku
lat.
2. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się
wraz z upływem czasu.

3. Nauka w szkole podstawowej to czas rozwoju kompetencji społecznych
i kształtowanie postaw wobec pracy. Rozwijanie takich cech jak sumienność,
uczciwość, systematyczność, dbałość o jakość i estetykę pracy.”
2) ust. 5 oraz ust. 6 oraz ust. 7 otrzymują brzmienie:
„5. Samopoznanie jest podstawą samooceny, na bazie której uczeń będzie
kierował własnym rozwojem zawodowym.
6. Głównym celem wewnątrzszkolnego systemy doradztwa zawodowego jest
pomoc i wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji
edukacyjnych i zawodowych.
7. Cele szczegółowe:”
3) w ust. 7 dodaje sie pkt. 1) oraz pkt. 2) oraz pkt. 3) w brzmieniu:
„1) w oddziale przedszkolnym: wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi
zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
2) w klasach I-VI: zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie
pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie
i rozwijanie ich zainteresowańi uzdolnień.
3) w klasach VII i VIII oraz w klasach gimnazjalnych: wspieranie uczniów
w procesie przygotowania ich do samodzielnego i świadomego wyboru
kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań,
uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu
edukacji i rynku pracy.
4) Usuwa się ust. 8 oraz ust. 9.
11. W §77:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów są realizowane”
2) ust. 1 pkt. 1) oraz pkt. 2) oraz pkt. 3) oraz pkt. 4) oraz pkt. 5) oraz pkt. 6) oraz pkt.
7) oraz pkt. 8) otrzymują brzmienie:
„1) w formie zaplanowanych i systematycznych działań – na każdy rok szkolny
w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego;
2) w oddziale przedszkolnym - na zajęciach edukacyjnych prowadzonych
zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego;
3) w klasach I-VI na obowiazkowych zajeciach edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego;
4) w klasach VII i VIII na obowiazkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego oraz na zajeciach z zakresu doradztwa zawodowego;
5) na zajęciach zwiazanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) na zjeciach z nauczycielem wychowawcą opiekującycm się oddziałem;
7) w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę
zawodowego lub innych specjalistów, wychowawców i nauczycieli.
8) innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych
w szkole (np. udział w targach edukacyjnych, wizytach zawodoznawczych
organizowanych u pracodawcy, w szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe).”
3) w ust. 1 usuwa się pkt. 9 oraz pkt. 10 oraz pkt. 11 oraz pkt. 12 oraz pkt. 13.
4) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Działania związane z doradztwem zawodowym są kierowane do trzech grup
adresatów: uczniów, rodziców i nauczycieli”
5) w ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Działania kierowane do uczniów:”
6) w ust. 1 po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a oraz 1b oraz 1c oraz 1d oraz 1e w brzmieniu:
„1a) udzielanie porad i konsultacji indywidualnych,
1b) prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami:
poznanie siebie, świat zawodów i rynek pracy, rynek edukacyjny i uczenie się

przez całe życie, planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji
edukacyjno-zawodowych,
1c) umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony
internetowe szkoły, tablice informacyjne. e- dziennik,
1d) udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów
i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji
edukacyjnych i zawodowych),
1e) umożliwienie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami
szkół ponadpodstawowych.”
7) w ust. 2 pkt 2otrzymuje brzmienie:
„Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:”
8) w ust. 2 po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a oraz pkt. 2b oraz pkt. 2c oraz pkt. 2d oraz pkt
2e w brzmieniu:
„2a) umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa
zawodowego,
2b) prowadzenie lekcji otwartych,
2c) udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego,
2d) wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego,
2e) śledzenie losów absolwentów”,
9) w ust. 2 pkt. 3otrzymuje brzmienie:
„Działania kierowane do rodziców:”
10) w ust. 2 po pkt. 3 dodaje się pkt. 3a oraz 3b oraz 3c oraz 3d w brzmieniu:
11) „3a) organizowanie spotkań informacyjno - doradczych z doradcą zawodowym
w szkole,
3b) prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno - zawodowych
uczniów,
3c) informowanie o targach edukacyjnych,
3d) udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi
poprzez: stronę www szkoły, tablice informacyjne, e-dziennik),
12) w ust. 2 usuwa się pkt. 4 oraz pkt. 5 oraz pkt. 6 oraz pkt. 7.
12. Usuwa się §78.
13. w §79:
1) Zmienia się numer §79 na numer §78
2) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
3) „W realizacje działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są
wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy,
nauczyciele (w tymnauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i oddziału
przedszkolnego), nauczyciel – wychowawcaw świetlicy szkolnej, nauczyciel bibliotekarz, specjaliści (pedagog. doradca zawodowy),
4) w ust. 1 usuwa się pkt 1-7
5) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zakres działań z obszaru doradztwa dla poszczególnych osób i formy
organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:”
6) w ust 2 dodaje się pkt 1 w brzmieniu:
„Dyrektor”
7) w ust. 2 po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a oraz pkt. 1b oraz pkt. 1c oraz pkt. 1d w
brzmieniu:
8) „1a) odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym,
1b) współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ,
1c) zapewnia warunki do realizowani w szkole zajęć orientacji zawodowej
i doradztwa zawodowego,
1d) organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji
zawodowej i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie
działań mających na celupoprawę jakości pracy placówki.”
9) w ust 2 dodaje się pkt. 2 w brzmieniu:

„Doradca zawodowy:”
10) w ust. 2 po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a oraz pkt. 2b oraz pkt. 2c oraz pkt. 2d oraz
pkt. 2e oraz pkt. 2f oraz pkt. 2g oraz pkt. 2h oraz pkt. 2i w brzmieniu:
11) „2a) pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2b) prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego
oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia,
2c) prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów,
2d) wspiera nauczycieli, wychowawców, rodziców w realizacji działań
związanych z doradztwem zawodowym,
2e) systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli
na działania związane z doradztwem zawodowym,
2f) gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe
właściwe dla danego poziomu kształcenia,
2g) współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją
zawodową i doradztwem zawodowym,
2h) opracowuje na każdy rok szkolny program realizacji wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa zawodowego,
2i) współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
instytucjami wspierającymi działania doradztwa zawodowego realizowane przez
szkołę,
12) w ust 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
„Wychowawcy:”
13) w ust. 2 po pkt. 3 dodaje się pkt. 3a oraz pkt. 3b oraz pkt. 3c oraz pkt. 3d oraz
pkt. 3e oraz pkt. 3f oraz pkt. 3gw brzmieniu:
„3a) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia
uczniów,
3b) eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści
nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa
zawodowego,
3c) włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu
orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego,
3d) realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym
na godzinach wychowawczych,
3e) wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia
w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej,
3f) współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjnozawodowej ich dzieci,
3g) współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami
i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem
zawodowym,
14) w ust 2 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:
„Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i oddziału
przedszkolnego):”
15) w ust. 2 po pkt. 4 dodaje się pkt. 4a oraz pkt. 4b oraz pkt. 4c oraz pkt. 4d oraz
pkt. 4e w brzmieniu:
„4a) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia
uczniów,
4b) eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści
nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa
zawodowego,
4c) współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji działań związanych
z doradztwem zawodowym,
4d) prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe,

4e) współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami
i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem
zawodowym”.
16) w ust 2 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
„Specjaliści:”
17) w ust. 2 po pkt. 5 dodaje się pkt. 5a oraz pkt. 5b oraz pkt. 5c oraz pkt. 5d oraz
pkt. 5e w brzmieniu:
18) „5a) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia
uczniów,
5b) włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego
w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów,
5c) współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji działań z zakresu
orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego,
5d) włączają się w procesie podejmowania przez ucznia decyzji edukacyjnych
i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty),
5e) współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami
i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem
zawodowym”,
19) w ust 2 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
„Nauczyciele - wychowawcy swietlicy szkolnej:”
20) w ust. 2 po pkt. 6 dodaje się pkt. 6a oraz pkt. 6b oraz pkt. 6c oraz pkt. 6d
w brzmieniu:
21) „6a) włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu
orientacji zawodowej,
6b) rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów,
6c) wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia
w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej,
6d) udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy
zawodowego”,
22) w ust 2 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:
„Nauczyciel - bibliotekarz:”
23) w ust. 2 po pkt. 7 dodaje się pkt. 7a oraz pkt. 7b oraz pkt. 7c w brzmieniu:
24) „7a) współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami
i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem
zawodowym,
7b) włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia
z zakresu doradztwa zawodowego,
7c) opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa
zawodowego,
25) Usuwa się ust 3.
14. W §80:
1) Zmienia się numer §80 na numer §79.
2) 79§ otrzymuje brzmienie:
„Przewidywane efekty dla szkoły”
3) ust. 1 oraz ust. 2 oraz ust. 3 oraz ust. 4 otrzymują brzmienie:
„1. konkurencyjność szkoły, poprawa jej wizerunku, poprawa jakości pracy
szkoły,
2. przygotowanie ucznia do pełnienia ról społecznych,
3. podniesienie świadomości rangi doradztwa zawodowego,
4. świadomi siebie uczniowie, mają większą motywację do pracy (co przyczyni
się do lepszych wyników nauczania i egzaminów)”,
4) usuwa się ust. 5 oraz ust. 6
15. W §81:
1) Zmienia się numer §81 na numer §80.
2) 80§ otrzymuje brzmienie:

„Przewidywane efekty dla uczniów”
3) ust. 1 oraz ust. 2 oraz ust. 3 oraz ust. 4 oraz ust 5 otrzymują brzmienie:
„1. zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
2. budowanie adekwatnej samooceny,
3. racjonalne planowanie ścieżki zawodowej,
4. uświadamianie możliwości wprowadzania zmian w zaplanowanej ścieżce
kariery,
5. dostęp do aktualnej, rzetelnej informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli
oraz rodziców,
4) po ust. 5 dopisuje się ust. 6 oraz ust. 7 w brzmieniu:
„6. świadome, samodzielne, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
7. wieksza zaradnosć i samodzielność w radzeniu sobie z problemami”,
16. w §82:
1) Zmienia się numer §82 na numer §81.
2) 81§ otrzymuje brzmienie:
„Przewidywane efekty dla rodziców:”
3) ust. 1 oraz ust. 2 oraz ust. 3 otrzymują brzmienie:
„1. przygotowanie do efektywnego wspierania dzieci w ich wyborach
edukacyjnych,
2. zdobywanie aktualnych informacji o typach szkół, możłiwosciach kształcenia,
rynkupracy. kierunkach kształcenia,
3. trafny, przemyślany wybór szkoły z dzieckiem”,
4) usuwa się ust. 4 oraz ust. 5 oraz ust. 6.
17. W DZIAŁ VII ROZDZIAŁ 5 dodaje się §82 w brzmieniu:
„§82.Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz roczny plan jego realizacji
są monitorowane przez doradcę zawodowego. Monitoring stanowi podstawę do
ewaluacji koniecznych modyfikacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego. Ewaluacja może być przeprowadzona w wybranej formie
(indywidualnych rozmów z rodzicami, uczniami, nauczycielami, pogadanki lub ankiety)
co roku lub po całym cyklu kształcenia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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