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Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Krzywiniu z dnia 09 października 2018 r. 

 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: 

1. w § 17: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie imprez 

i wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły 

pracownicy pedagogiczni szkoły. W zależności od celu i programu wycieczki 

opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym 

szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.”; 

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Szkoła określa warunki korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz  

innych urządzeń elektronicznych, wprowadzając zakaz ich używania na jej terenie, 

z wyjątkiem tych sytuacji, kiedy są one wykorzystywane w procesie edukacyjnym za 

zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.”; 

2. w § 18: 

a) ust.6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Koordynatorem Wewnątrzszkolnego Systemu  Doradztwa Zawodowego jest 

doradca zawodowy, który bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie 

doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, 

opracowuje program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, 

który jest realizowany w trakcie zajęć obowiązkowych oraz zajęć prowadzonych w 

ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach i w szkole 

podstawowej, dokonuje bieżącego monitorowania programu realizacji WSDZ, 

przeprowadza ankietę ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z podjętych działań 

ujętych w programie realizacji WSDZ.”; 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Program realizacji WSDZ jest zatwierdzany i dopuszczany do użytku przez 

dyrektora szkoły  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.”; 

c) ust.13 pkt 1 lit a-d otrzymują brzmienie: 

„1) w zakresie pracy z dziećmi i uczniami realizowane są na czterech płaszczyznach: 
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a) poznanie siebie,  

b) świat zawodów i rynek pracy,  

c) rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie,  

d) planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-

zawodowych,”; 

d) ust. 13 pkt 1 lit e-q uchyla się, 

e) ust. 14 dodaje się po pkt 3 pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Formy adresowane do dzieci:  

a) zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej i współdziałania, 

b) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,  

c) zabawy tematyczne ukazujące różnorodność zawodów, 

d) wyjścia i wycieczki do instytucji, zakładów pracy itp.”; 

3. w § 20: 

a) ust.1 pkt 15 uchyla się; 

4. w § 24: 

a) ust. 11 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) opracowanie programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego.”. 

 

 

Zmiany uchwaliła Rada Pedagogiczna w dniu 09 października 2018 roku. 

 

  

 


