Załącznik 1 do Uchwały Nr 4/2019/20

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Nr 3 zatwierdzone w dniu 10 września 2019 r.
1.
Na stronie tytułowej statutu tytuł otrzymuje brzmienie:
"Statut Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie"
2.
w§2
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater – Zyberkówny w
Piasecznie;
ust. 6 uchyla się
ust. 9 uchyla się
ust 11 otrzymuje brzmienie:
11. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
oraz ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
ust. 17 otrzymuje brzmienie:
17. Organie prowadzącym Zespół - należy przez to rozumieć Powiat Piaseczyński, w Piasecznie,
ul. Chyliczkowska 14;
3.
w§4
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zespół Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater - Zyberkówny jest publiczną placówką
ponadpodstawową w rozumieniu Ustawy.
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
1) W skład Zespołu wchodzą:
1) czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
a) uchylony,
b) uchylony,
1a) W Liceum Ogólnokształcącym prowadzone są oddziały dotychczasowego
trzyletniego liceum na podbudowie gimnazjum.
2) pięcioletnie Technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości
po zdaniu egzaminu maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodach:
a) technik hodowca koni,
b) technik ogrodnik,
c) technik architektury krajobrazu,
d) uchylony
e) uchylony
f) technik weterynarii,
2a) W Technikum prowadzone są oddziały dotychczasowego czteroletniego technikum na
podbudowie gimnazjum.

3) uchylony
4) czteroletnie Liceum dla Dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
5) uchylony
6) trzyletnia Szkoła Branżowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w
zawodzie kształcąca w zawodach:
a)
ogrodnik,
b)
jeździec,

7.

7) internat.
ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Zespół posługuje się:
1) uchyla się
2) pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkół Nr 3 w Piasecznie im. Cecylii PlaterZyberkówny ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno, tel. 756-73-54.
2a) Pieczęć wymieniona w pkt. 1 jest wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w
jego skład.
3) pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm z napisem w otoku:
TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W PIASECZNIE
4) pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm z napisem w otoku:
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W
PIASECZNIE
4a) pieczęcią urzędową o średnicy 20 mm z napisem w otoku:
TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3W PIASECZNIE
4b) pieczęcią urzędową o średnicy 20 mm z napisem w otoku:
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3W
PIASECZNIE
5) pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm z napisem w otoku:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W
PIASECZNIE
5a) pieczęcią urzędową o średnicy 20 mm z napisem w otoku:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W
PIASECZNIE
6) uchylony
7) pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm z napisem w otoku:
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W
PIASECZNIE
8) pieczęcią urzędową o średnicy 20 mm z napisem w otoku:
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W
PIASECZNIE
ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Szkoły wchodzące w skład Zespołu dysponują pieczęciami z nazwą szkoły o treści:
1) Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny 05-500 Piaseczno, ul.
Chyliczkowska 20;

2) uchylony
3) III Liceum Ogólnokształcące w ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 im. Cecylii PlaterZyberkówny 05-500 Piaseczno ul. Chyliczkowska 20
4) I Liceum dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny 05-500 Piaseczno ul.
Chyliczkowska 20;
5) Technikum Nr 3 w ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny 05500 Piaseczno ul. Chyliczkowska 20;
6) uchylony
ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Świadectwa szkolne wydawane przez Zespół zawierają odcisk pieczęci urzędowej o średnicy
36 mm.
po ust. 8 dodaje się ustęp 8a w brzmieniu:
8a. Legitymacje szkolne wydawane przez Zespół zawierają odcisk pieczęci urzędowej o średnicy
20 mm.
ust. 10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
10. Zespół posiada własny sztandar.
1) Opis sztandaru: na jednej stronie sztandaru na czerwonym tle umieszczony jest
srebrny orzeł ze złotym dziobem i złotymi szponami. Wokół orła znajduje się napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Na drugiej stronie na na zielonym tle widnieje
wizerunek patronki Zespołu, Cecylii Plater-Zyberkówny. Wokół portretu patronki
znajduje się napis: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny W
PIASECZNIE
4.
w § 16
w ust. 1 uchyla się pkt 3, 3a i 5
w ust. 2 pkt 3-4 otrzymują brzmienie:
1) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych;
3a) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone dla osób posiadających opinię lub
orzeczenie
poradni
psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem udziału w
takich zajęciach;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5.
w § 17
ust. 8 otrzymuje brzmienie:
1. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole rozpoczynają się o
godz. 7:50. W wyjątkowych przypadkach, wynikających z organizacji pracy Zespołu,
zajęcia mogą się rozpoczynać o godz. 7:00.
ust. 25 uchyla się
ust 26 otrzymuje brzmienie:
26. Do dziennika innych zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
uczniów oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców
i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z uczniem,
a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty
i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące

dalszej pracy z uczniem oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.
ust. 28 uchyla się
6.
w § 19
ust. 12 otrzymuje brzmienie:
12. Zakres wiadomości i umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych
nabywanych przez uczniów/słuchaczy na zajęciach praktycznych i praktykach
zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla
danego zawodu.
po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:
14 a. W przypadku ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 roku życia dopuszcza się
możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu do 7
godzin
7.
w § 20
w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.

W Zespole funkcjonują następujące specjalistycznie wyposażone pracownie:
1) produkcji ogrodniczej i rolniczej,
2) rysunku technicznego, projektowania architektury krajobrazu, urządzania i
pielęgnacji terenów zieleni, kompozycji,
3) techniki rolniczej,
4) hodowli, szkolenia i użytkowania koni, anatomiczno-zootechniczna, chowu i
hodowli zwierząt, produkcji zwierzęcej,
5) laboratorium diagnostyczne,
6) prosektorium, kontroli i nadzoru weterynaryjnego,
7) planowania produkcji ogrodniczej,
8) zabiegowa,
9) pielęgnacji zwierząt,
10) warsztaty
11)pracownia chemiczna,
12)pracownie języka polskiego,
13)pracownia matematyki,
14)pracownie języków obcych,
15)pracownie informatyki,
16)pracownia historii
17)pracownia religii,
18)sala gimnastyczna.

8.
§ 28 otrzymuje tytuł w brzmieniu:
"Pracownicy administracji i obsługi"
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego
działania Zespołu, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Liczbę i strukturę stanowisk administracji i stanowisk obsługi zatwierdza w arkuszu
organizacyjnym Zespołu organ prowadzący Zespół.
3. Szczegółowy
zakres
obowiązków
dyrektor.
9.
w § 43
ust. 1-2 otrzymuje brzmienie:

pracowników administracji i obsługi ustala

1. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum, Liceum
Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej określone są w regulaminie rekrutacji Zespołu.
2. Regulamin rekrutacji jest tworzony każdego roku na podstawie odrębnych przepisów.
ust. 3-17 uchyla się.
10.
§ 57 uchyla się
11.
§ 58 uchyla się
12.
§ 60 otrzymuje nagłówek:
"Organizacja zajęć w Liceum dla Dorosłych"
13.
w § 61
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zespół prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych zgodnie z odrębnymi
przepisami.
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zespół może prowadzić także następujące pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego:
1) kurs umiejętności zawodowych,
2) kurs kompetencji ogólnych,
3) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
inny kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
kwalifikacji zawodowych..

umiejętności i

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Zespół prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.
Dokumentacja obejmuje:

4) program nauczania,
5) dziennik zajęć,
6) protokół z przeprowadzonego zaliczenia,
7) ewidencję wydanych zaświadczeń.
ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Zespół organizując formy kształcenia pozaszkolnego zapewnia:
1) kadrę dydaktyczną posiadającą
do prowadzonego kształcenia;

kwalifikacje

zawodowe

odpowiednie

2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne
umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom
niepełnosprawnym;
5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
7. Zespół może pobierać opłaty za kształcenia prowadzone w formach pozaszkolnych.
14.
w § 62
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zespół organizuje kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnego kursu
zawodowego, zwanego dalej "kursem", w zawodach, w których kształci Zespół
15.
§ 63 - 69 uchyla się
16.
§ 72 - 73 uchyla się
17.
§ 75 otrzymuje brzmienie:
1. Tekst jednolity zatwierdzony został na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 24
września 2019 r. r. uchwałą rady pedagogicznej Nr ..../2019/2020 i wchodzi w życie z
dniem 24 września 2019 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc tekst jednolity Statutu nadany
Zespołowi uchwałą rady pedagogicznej z dnia 30 listopada 2017 r .

