ANEKS nr 1 do Statutu szkoły
Uchwałą Nr 5/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Janowie z dnia 21.10. 2014 r.
Zmienia się dotychczasową treść zapisu w § 9 na następującą:
„1.Szkoła organizuje wewnątrzszkolne doradztwo w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia a
także współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi
poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
2.Wewnątrzszkolny system doradztwa ma na celu:
1) gromadzenie informacji o szkołach wyższych, policealnych, zawodowych kursach kwalifikacyjnych
oraz innych jednostkach szkolących;
2) gromadzenie informacji o zawodach i rynku pracy;
3) szkolenie o metodach poszukiwania pracy;
4) pomoc psychologiczną w określaniu własnych predyspozycji zawodowych;
5) prowadzenie zajęć z zakresu: komunikacji interpersonalnej, profilaktyki antystresowej, technik
negocjacji, sposobów motywowania do pracy, asertywności;
6) kształtowanie umiejętności gromadzenia dokumentacji przydatnej na rynku pracy.
3.Realizacja celów wymienionych w ustępie 2 odbywa się poprzez:
1) organizację spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, studentami, przedstawicielami urzędu
pracy i zakładów pracy;
2) współpracę z instytucjami świadczącymi pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego np. Centrum
Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce;
3) realizację tematyki związanej z orientacją zawodową na godzinach z wychowawcą klasy, na
zajęciach z wychowawcą oraz na lekcjach z innych przedmiotów;
4) indywidualne poradnictwo zawodowe.
4. Dyrektor Szkoły może zatrudnić nauczyciela–doradcę zawodowego oraz stworzyć Szkolny Ośrodek
Kariery. Do czasu zatrudnienia doradcy zawodowego jego obowiązki pełni pedagog szkolny.”
W §70
a)W pkt. 1) po wyrazie „nieusprawiedliwionych” dodaje się „miesięcznie”,
b)w pkt. 2) po wyrazie „opuszczenie” dodaje się „w ciągu miesiąca”,
c) w pkt. 3) po wyrazie „opuszczenie” dodaje się „ w ciągu miesiąca”,
d) w pkt. 4) po wyrazie „opuścił” dodaje się „w ciągu miesiąca”,
e) w pkt. 5) po wyrazie „opuścił” dodaje się „ w ciągu miesiąca”.
W § 71
a) W pkt.4 po wyrazach „wymierzonej przez” dodać „ wychowawcę klasy/opiekuna lub” a po wyrazie „
nauczyciela” dodać „ w formie pisemnej ”,oraz po wyrazie „terminie” liczbę „14” zastąpić cyfrą „7”,
b)Skreśla się pkt 5 i 6
c) Pkt. „7” otrzymuje następujące brzmienie „Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy,
pedagoga szkolnego i opiekuna samorządu uczniowskiego, w terminie do 14 dni od złożenia odwołania
udziela odpowiedzi na piśmie będącej jednocześnie decyzją ostateczną.”

d) Pkt.„8” otrzymuje następujące nowe brzmienie „Od kary udzielonej przez dyrektora szkoły lub decyzji
o skreśleniu ucznia z listy uczniów- uczeń pełnoletni lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) a w
przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia, w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o karze lub skreśleniu, odwołania do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. W przypadku wniesienia odwołania , wykonanie kary
może nastąpić po jej rozpatrzeniu przez organ odwoławczy.
d) Pkt „9” otrzymuje następujące brzmienie „Odwołanie, o którym mowa w pkt 8 należy składać w
sekretariacie szkoły lub przesłać listem poleconym.”

