
           

                                                Uchwała Nr 39/2018 

      Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Dziarnie  

                                      z dnia 31 października 2018 r. 

               w sprawie zmian w Statucie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Dziarnie 

 

 

 

 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, 1000, 1290 i 

1669) oraz § 7 ust.8 pkt 8 Statutu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Dziarnie 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:  

 

 

                                                     § 1. 

W Statucie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Dziarnie wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1: 

  a) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem, 

  b) dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„ 12) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w 

sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U.2018, poz. 1675).”; 

2) § 28. otrzymuje brzmienie: 

„                                                    § 28. 

 Uczęszczanie ucznia na zajęcia edukacyjne w Ośrodku oznacza się za pomocą 

następujących symboli: 

 +   - uczeń obecny, 

 -   - uczeń nieobecny (nieobecność nieusprawiedliwiona),  

 u   - uczeń nieobecny (nieobecność usprawiedliw iona), 

 s   - spóźnienie ucznia, 

 O   - uczeń uczestniczy w innych zajęciach na terenie Ośrodka (np. warsztaty, 

rozmowa z psychologiem), 

 W   - uczeń uczestniczy w zajęciach poza Ośrodkiem (wycieczka, udział w 

zawodach sportowych, wyjazd do poradni specjalistycznej, itd.), 

 N  (oznaczona kolorem czerwonym)  - samowolne opuszczenie zajęć (ucieczka).” 

 



3) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„                                                    § 32.  

1. Ośrodek realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie 

zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie 

uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i 

zawodowych. 

2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego zawiera Program Realizacji 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Ośrodka (zwanym 

dalej WSDZ) opracowany na każdy rok szkolny przez koordynatora 

doradztwa zawodowego. 

3. Program, którym mowa w ust. 2 , zatwierdza Dyrektor Ośrodka, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

4. WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje, w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na 

działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;  

2) działania: 

a) w klasach V – VI szkoły podstawowej obejmujące  

orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie 

uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz 

pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań 

i uzdolnień, 

b) w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w branżowej 

szkole I stopnia mające na celu wspieranie uczniów w 

procesie przygotowania ich do świadomego i 

samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i 

zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i 

predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat 

systemu edukacji i rynku pracy; 

3) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.  

5. WSDZ jest realizowany podczas: 

1)  zajęć  z doradztwa zawodowego; 



2) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego,  obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia w zawodzie, w tym praktycznej nauki zawodu;  

 

3) zajęć z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem i 

zajęć  z wychowawcą  opiekującym się grupą wychowawczą;  

4) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

5) spotkań z przedstawicielami różnych zawodów i wycieczek do 

zakładów pracy; 

6) spotkań z przedstawicielami Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej; 

7) udziału uczniów w Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy w 

Ciechanowie; 

8) udostępniania informacji edukacyjno-zawodowych w formie ulotek, 

gazetek ściennych, prezentacji multimedialnych.  

6. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez 

wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Ośrodku 

stosownie do zakresu ich zadań określonych w Programie Realizacji 

WSDZ.” 

 
 

                                                    § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                    § 3. 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Dziarnie. 

 

                                        

 

                                                                  Przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

 

                                                                  Dariusz Stasiełuk 

 


