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Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie – zwany dalej ZSP nr 3
obejmuje dwie szkoły:
1) Technikum nr 3 o czteroletnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum,
2) Branżową Szkołę I stopnia nr 1 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 na
podbudowie gimnazjum o trzyletnim cyklu kształcenia.
2. Siedziba ZSP nr 3 mieści się w Krotoszynie przy ulicy Zdunowskiej 81.

§2
1. Organem prowadzącym ZSP nr 3 jest Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
3. ZSP nr 3 działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
i Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz obowiązujących rozporządzeń.

Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły
§3
1. ZSP nr 3 realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz ustawie o systemie
oświaty oraz przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Celem działalności ZSP nr 3 jest:
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1) umożliwienie uczniom nabywanie wiedzy i osiągania umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
2) przygotowanie uczniów Technikum nr 3 i BS I stopnia nr 1 do egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie,
3) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań określonych
w ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków ZSP nr 3 oraz wieku i potrzeb uczniów,
4) kształtowanie umiejętności ogólnozawodowych i zawodowych umożliwiających kontynuację
kształcenia zawodowego,
5) zapewnienie uczniom opieki podczas nauki w ZSP nr 3,
6) wdrażanie uczniów do samokształcenia, podnoszenia poziomu wiedzy ogólnej ,technicznej
oraz uczestnictwa w kulturze,
7) wpajanie szacunku do pracy,
8) rozwijanie umiejętności społecznych uczniów,
9) wychowanie w duchu patriotyzmu i przygotowanie do pełnienia ról w społeczeństwie, rodzinie,
środowisku lokalnym i życiu zawodowym,
10) wychowanie w duchu poszanowania prawa, norm społecznych i zasad etycznych,
11) obejmowanie opieką socjalną i wychowawczą uczniów odpowiednio do ich potrzeb
i możliwości szkoły.
3. ZSP nr 3 realizuje swoje cele poprzez obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia
dydaktyczno

-

z pracodawcami,

wyrównawcze,
instytucjami

nadobowiązkowe
naukowymi,

zajęcia

oświatowymi,

pozalekcyjne
społecznymi

i

oraz

współpracę

kulturalnymi

oraz

organizacyjnymi pozarządowymi.

§4
1. ZSP nr 3 wykonuje swoje zadania poprzez:
1) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia ogólnego w celu realizacji podstawy
programowej kształcenia ogólnego,
2) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego w celu realizacji podstaw
programowych kształcenia w poszczególnych zawodach,
3) kształcenie obejmujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących
oraz organizuje dokształcanie zawodowe w postaci kursów w ośrodkach kształcenia
i dokształcania zawodowego,
4) realizację

szczegółowych

celów

i

zadań

wychowawczych

zawartych

w

Programie

wychowawczo- profilaktycznym Szkoły,
5) ścisłą współpracę z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
6) organizację

zajęć

rozwijających

zainteresowania

i

uzdolnienia,

zajęć

dydaktyczno-

wychowawczych i specjalistycznych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia
w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
7) pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach,
8) uczenie uczniów samorządności i aktywnego udziału w życiu Szkoły,
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9) realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
10) sprawowanie opieki nad uczniami, w tym uczniami niepełnosprawnymi oraz znajdującymi się
w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej,
11) udzielanie pomocy i sprawowanie opieki uczennicom w ciąży.
2. W ZSP nr 3 mogą być realizowane lokalne, regionalne, rządowe oraz unijne programy i projekty
mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, wspieranie edukacji uzdolnionych
uczniów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz wspomaganie rozwoju
osobowego i zainteresowań uczniów.
3. Cele i zadania ZSP nr 3 realizowane są przez kompetentną kadrę pedagogiczną we współpracy
z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania.
4. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań ZSP nr 3 z uwzględnieniem dążenia do jak
najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w planach doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

§5
1. Cele i zadania programu Profilaktyczno-Wychowawczego
Wychowanie i profilaktyka w ZSP nr 3 polega na współpracy nauczycieli i rodziców w dążeniu do
rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzalej osobowości oraz uważnej ochronie, przed
zagrożeniami jakie niesie otaczający świat, w zakresie ich rozwijającej się osobowości.
2. Celem działań wychowawczo-profilaktycznych ZSP nr 3 jest:
1) budzenie u uczniów wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za otaczający świat,
2) rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
3) dążenie do rozwijania wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli o problemach cywilizacyjnych
współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.
3. Zadaniem ZSP nr 3 w aspekcie wychowawczo- profilaktycznym jest:
1) przestrzeganie w środowisku szkolnym postawy kulturalnego i życzliwego zachowania wobec
innych,
2) przygotowanie i zachęcanie podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
3) wskazywanie wzorców przywiązania do historii i tradycji oraz świadomości obywatelskiej,
4) towarzyszenie uczniom, rodzicom, i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o aktualnych
zagrożeniach jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów,
5) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad zdrowego stylu życia,
6) koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.
4. Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo- profilaktycznego oraz stanu zagrożeń
wychowawczych, dokonywana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata przez zespół rady
pedagogicznej do spraw wychowania i profilaktyki.
5. Raport z diagnoz, o której mowa w ust.4, przekazywany jest nie rzadziej niż raz na trzy lata radzie
pedagogicznej oraz radzie rodziców.
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6. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania
raportu, o którym mowa w ust. 5, przekazać wnioski do aktualizacji programu wychowawczoprofilaktycznego.

§6
1. ZSP nr 3 organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego
ucznia oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie
w szkole.
2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mającą
na celu rozpoznanie u uczniów:
1) szczególnych uzdolnień,
2) przyczyn trudności w uczeniu się,
3) przyczyn zaburzeń zachowania.
3. Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom.
4. Dyrektor ZSP nr 3 z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz
diagnozy sporządzonej na terenie szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym
w szczególności:
1) ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej
udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
2) informuje na piśmie rodziców ucznia o formach i zakresie udzielanej pomocy.
5. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne
przepisy.
6. Pomoc

psychologiczna-pedagogiczna

organizowana

jest

we

współpracy

z

poradnią

psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi
instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
7. ZSP nr 3 organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologicznopedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

Rozdział 3. Organy Szkoły i ich kompetencje
§7
1. Organami ZSP nr 3 są:
1)

Dyrektor ZSP nr 3,

2)

Rada Pedagogiczna,

3)

Rada Rodziców,

4)

Samorząd Uczniowski.

2. Każdy z organów, o których mowa w ust. 1, ma prawo swobodnego działania i podejmowania
decyzji w ramach swoich kompetencji.
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3. Organy wymienione w ust. 1 pkt 2- 4, działają na podstawie przyjętych regulaminów.

§8
1.

Dyrektor ZSP nr 3 w szczególności:
1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą dla zatrudnionych w ZSP nr 3 nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami,
3) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
4) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
5) dokonuje oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli ZSP nr 3,
6) koordynuje działania organów ZSP nr 3,
7) zapewnia

warunki

organizacyjne

do

realizacji

zadań

dydaktycznych,

opiekuńczych

i wychowawczych,
8) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
9) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
10) decyduje w sprawach tygodniowego rozkładu zajęć,
11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie,
12) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom w czasie
zajęć organizowanych przez Szkołę oraz innym pracownikom podczas pracy,
13) powołuje, w razie potrzeby, stałe lub doraźne zespoły zadaniowe,
14) stwarza warunki do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych,
15) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
16) skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoły. Skreślenie
następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego,
17) współpracuje z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym oraz
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora ZSP nr 3 zastępuje go Wicedyrektor ZSP nr 3, w przypadku
nieobecności Wicedyrektora Szkoły zastępuje go Kierownik Szkolenia Praktycznego.

§9
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem ZSP nr 3. W jej skład wchodzą
nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor ZSP nr 3.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

wszyscy
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1) zatwierdzanie planów pracy ZSP nr 3,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ZSP nr 3,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
szkoły lub placówki.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza projekt arkusza organizacji Szkoły na dany roku
szkolny oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego ZSP nr 3,
3) wnioski Dyrektora ZSP nr 3 o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora ZSP nr 3 w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt nowego statutu ZSP nr 3 lub projekt zmian Statutu ZSP
nr 3 i uchwala go.

§ 10
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
2. Rada

Pedagogiczna

ustala

regulamin

swojej

działalności.

Regulamin

Rady

określa

w szczególności jej strukturę, zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz
stanowisk, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób ich protokołowania.
3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.
4. W przypadku określonym w ust. 3, postępowanie wyjaśniające przeprowadza organ prowadzący.
5. Dyrektor ZSP nr 3 wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego ZSP nr 3. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.
6. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą
naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników ZSP
nr 3.

§ 11
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1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców uczniów ZSP
nr 3. Do jej uprawnień należy w szczególności:
1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora ZSP nr 3 oraz organu prowadzącego lub
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich
spraw ZSP nr 3,
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo- profilaktycznego
ZSP nr 3,
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
zalecony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora ZSP nr 3.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców uczestniczy w opracowaniu podstawowej dokumentacji ZSP nr 3.
4. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady
Rodziców. Regulamin określa w szczególności strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania
wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.

§ 12
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie ZSP nr 3. Organy Samorządu są jedynymi
reprezentantami

ogółu

uczniów.

Samorząd

Uczniowski

może

przedstawiać

Radzie

Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach ZSP nr 3,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem ZSP nr 3,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.

§ 13
1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów ZSP nr 3:
1) każdy organ Szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów, proponując
przyjęcie rozwiązania w danej sprawie,
2) organy ZSP nr 3 mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu
wymiany informacji lub poglądów,
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3) Dyrektor ZSP nr 3 zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły w sprawie
planowanych i podejmowanych działań lub decyzji.
2. Sposób rozwiązywania sporów między organami ZSP nr 3:
1) w przypadku zaistnienia sporu między organami ZSP nr 3, organem właściwym do ich
rozstrzygania jest Dyrektor ZSP nr 3. Od rozstrzygnięcia, organom przysługuje prawo do
odwołania w terminie 14 dni do organu prowadzącego ZSP nr 3,
2) jeżeli stroną sporu jest Dyrektor ZSP nr 3, wówczas organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu
jest organ prowadzący ZSP nr 3,
3) rozstrzygniecie organu prowadzącego jest ostateczne.

Rozdział 4. Nauczyciele i inni pracownicy ZSP nr 3
§ 14
1. W ZSP nr 3 funkcjonują następujące stanowiska kierownicze:
1) Dyrektor ZSP nr 3,
2) Wicedyrektor
3) Kierownik Szkolenia Praktycznego.
2. Dyrektor ZSP nr 3 określa zakres uprawnień i odpowiedzialności osób, o których mowa w ust.1
pkt. 1-2.
§ 15
1. ZSP nr 3 zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
odrębne przepisy.

§ 16
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1)

wykonywanie zadań na rzecz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć

organizowanych przez ZSP nr 3,
2)

realizacja procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego,

3)

dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

4)

dbanie o frekwencję uczniów na zajęciach,

5)

wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

6)

uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez ZSP nr 3,

7)

pełnienie dyżurów na przerwach między lekcjami oraz przed rozpoczęciem zajęć,

8)

podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

9)

służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie nauczycielskim,

10) aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej,
11) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów i pomaganie w ich eliminowaniu,
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12) właściwe i terminowe prowadzenie dokumentacji pracy dydaktyczno - wychowawczej,
13) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminu zawodowego,
14) prowadzenie prac w ramach zespołów przedmiotowych, oddziałowych i zadaniowych,
15) sprawowanie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego.

§ 17
1. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych
w nauczaniu swego przedmiotu lub zajęć zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora ZSP nr 3
zestawem programów nauczania,
2) wyposażenia w niezbędne pomoce dydaktyczne, literaturą metodyczną,
3) współdecydowania, jako członek Rady Pedagogicznej o kierunku rozwoju ZSP nr 3, koncepcji
jej funkcjonowania, planie pracy,
4) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
5) wyrażania opinii w sprawie oceny zachowania swoich uczniów,
6) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz form działań wychowawczych dla swoich
uczniów.
2. Nauczyciel ponadto korzysta z:
1) uprawnień wynikających ze stosunku pracy i innych uprawnień wynikających z przepisów
prawa,
2) opieki i doradztwa doświadczonego nauczyciela, opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających
staże pedagogiczne, udziału w lekcjach otwartych,
3) z pomocy doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

§ 18
1. Dyrektor ZSP nr 3 powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby
wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.
3. Zmiana nauczyciela wychowawcy może nastąpić tylko na skutek sytuacji losowych (np. długa
choroba lub zwolnienie nauczyciela) lub innych ważnych powodów organizacyjnych.

§ 19
1. Zadaniem

wychowawcy

klasy

jest

sprawowanie

opieki

wychowawczej

a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 obowiązany jest:
1) diagnozować warunki życia i nauki swoich uczniów,

nad

uczniami,
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z rodzicami i uczniami Plan Wychowawczo-Profilaktyczny klasy

uwzględniający zagadnienia określone w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym ZSP nr 3,
3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji
oddziaływań wychowawczych,
4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
5) współpracować z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
6) stale monitorować postępy w nauce swoich uczniów,
7) mobilizować uczniów do systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach,
8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu,
9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu
godności osoby ludzkiej,
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach wyników w nauce i zachowaniu się ucznia,
11) informować uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych,
12) prowadzić okresowo zebrania z rodzicami swoich uczniów,
13) prawidłowo prowadzić dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen,
świadectwa szkolne, plan wychowawczo-profilaktyczny klasy, tematy zajęć z wychowawcą).
3. Wychowawca ma prawo do:
1) współdecydowania z uczniami i rodzicami uczniów o planie wychowawczo- profilaktycznym na
dany rok szkolny,
2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej
od Dyrektora ZSP nr 3 i instytucji wspierających pracę ZSP nr 3,
3) decydowania o ocenie zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii innych
nauczycieli, zgodnie z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego,
4) wnioskowania o pomoc w rozwiązaniu problemów swoich uczniów do organów ZSP nr 3 lub
innych osób.

§ 20
1. Zespół nauczycieli, o którym mowa w art.111 pkt.5 ustawy Prawa Oświatowego, Dyrektor ZSP
nr 3 może powołać na czas określony lub nieokreślony.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora ZSP nr 3, na wniosek tego
zespołu Dyrektor ZSP nr 3, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji
określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W
pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły.
3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy
zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

§ 21
Zadania innych pracowników wynikają z zakresu ich obowiązków oraz odrębnych przepisów.

§ 22
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1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna uczniom i ich rodzicom jest udzielana zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Pedagog w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) organizowanie i prowadzenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z Programu
wychowawczo- profilaktycznego Szkoły,
3) podejmowanie działań wychowawczo- profilaktycznych – koordynacja Programu wychowawczoprofilaktycznego Szkoły,
4) rozpoznawanie

indywidualnych

potrzeb

uczniów,

analizowanie

przyczyn

niepowodzeń

szkolnych oraz prowadzenie rejestru opinii i orzeczeń lekarskich,
5) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
6) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 23
1. W celu udzielania uczniom i ich rodzicom poradnictwa zawodowego w ZSP nr 3 zatrudnia się
doradcę zawodowego.
2. Doradca zawodowy w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZSP nr 3.
3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych
dla danego poziomu kształcenia,
3) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i instytucjach rynku pracy, lekarzy itp.,
4) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym
planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego
poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na
temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,
5) prowadzenie poradnictwa zawodowego – indywidualnego i grupowego,
6) współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami,
7) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
8) współpraca

ze

szkołami

prowadzącymi

kształcenia

zawodowe

na

terenie

Powiatu

Krotoszyńskiego.
9) monitorowanie losów absolwentów ZSP nr 3,
10) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących pracy zawodowej, rynku pracy, zawodów,
11) prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
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Rozdział 5. Postanowienia końcowe
§ 24
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
3. Szkoły wchodzące w skład zespołu używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi
przepisami.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół
wchodzących w jego skład zawierającą nazwę Zespołu.
5. ZSP nr 3 posiada własne logo i stronę internetową.
6. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania z treścią niniejszego Statutu uczniów oraz ich
rodziców.
7. ZSP nr 3 przyjmuje studentów na praktyki na podstawie umów zawartych ze szkołą wyższą.

§ 25
1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. System
stanowi element zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom przebywającym na terenie
szkoły. Zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystywane są w celu eliminowania przejawów
zachowań niezgodnych z prawem i regulaminami szkolnymi oraz w celu wyciągnięcia konsekwencji
wobec osób winnych nieregulaminowych bądź niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły.
O udostepnieniu zapisów z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje każdorazowo Dyrektor
Zespołu lub upoważniony przez Dyrektora inny pracownik.

§ 26

1. Dzienniki zajęć lekcyjnych dla każdego oddziału prowadzone są w formie elektronicznej. Zasady
prowadzenia dziennika, wpisywania danych oraz przeprowadzenia kontroli reguluje ”Regulamin
prowadzenia dziennika elektronicznego Vulcan w ZSP nr 3”

