
UCHWAŁA nr 9/2020/2021 

 

 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie im. Marii Dąbrowskiej 

z dnia 15 września 2020 r. 

 

 

w sprawie zmian w statutach szkół 

 

 

 

na podstawie art. 72 ust.1 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r.                   

poz. 910)  

 

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. W statucie Technikum Nr 2 w Dęblinie wprowadza się następującą zmianę: 

Po  § 29 dodaje się  § 29a w brzmieniu: 

,,§ 29a. W szkole zatrudnia się psychologa, do zadań którego należy w szczególności: 

1) diagnoza potencjalnych możliwości ucznia; 

2) analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia; 

3) działania profilaktyczne w celu zapobiegania pojawianiu się problemów; 

4) doradztwo w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu; 

5) współpraca z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane 

           z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury); 

6) współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc 

            w rozwiązywaniu konfliktów klasowych); 

7) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, itp.; organizowanie warsztatów mających na celu m.in. 

rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy 

asertywnej.” 

 



§ 2. W statucie Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 w Dęblinie wprowadza się następującą 

zmianę: 

Po  § 28 dodaje się  § 28a w brzmieniu: 

  ,,§ 28a. W szkole zatrudnia się psychologa, do zadań którego należy w szczególności: 

1) diagnoza potencjalnych możliwości ucznia; 

2) analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia; 

3) działania profilaktyczne w celu zapobiegania pojawianiu się problemów; 

4) doradztwo w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu; 

5) współpraca z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane 

           z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury); 

6) współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc 

            w rozwiązywaniu konfliktów klasowych); 

7) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, itp.; organizowanie warsztatów mających na celu m.in. 

rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy 

asertywnej.” 

 

§ 3. W statucie III Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie wprowadza się następującą 

zmianę: 

Po  § 25 dodaje się  § 25a w brzmieniu: 

  ,,§ 25a. W szkole zatrudnia się psychologa, do zadań którego należy w szczególności: 

8) diagnoza potencjalnych możliwości ucznia; 

9) analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia; 

10) działania profilaktyczne w celu zapobiegania pojawianiu się problemów; 

11) doradztwo w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu; 

12) współpraca z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane 

           z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury); 

13) współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc 

            w rozwiązywaniu konfliktów klasowych); 

14) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, itp.; organizowanie warsztatów mających na celu m.in. 

rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy 

asertywnej.” 

 



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.       

 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 

 

    /-/ Mariola Sulima  

 

 

 

 


