
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Ilekroć w dalszym ciągu jest mowa o: 

1. Zespole Szkół, Szkole lub używając skrótu „ZS nr 3” – należy rozumieć Zespół Szkół nr3  

im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.  

2. Ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmianami ). 

3. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie 

Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół nr 3 im. 

Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 

4. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. 

Stanisława Pawłowskiego w Jaśle oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów. 

5. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława 

Pawłowskiego w Jaśle. 

6. Organie prowadzącym Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle  – należy 

przez to rozumieć Powiat Jasielski. 

7. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół nr 3 im. Stanisława 

Pawłowskiego w Jaśle – należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 2 

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, zwany dalej Szkołą, jest publiczną 

szkołą ponadpodstawową i do dnia 31 sierpnia 2023 publiczną szkołą ponadgimnazjalną. 

 

§ 3 

Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Szkolnej nr 23, 38-200 Jasło. 

 

§ 4 

1. Szkoła używa nazwy: Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. 

2. Ustalona nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

 

§ 5 

Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło. 

 

§ 6 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 

 

§ 7 

1. W skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle wchodzą: 

1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – czteroletnie liceum ogólnokształcące. 

Ukończenie Szkoły umożliwia nabycie wykształcenia średniego oraz uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; 

2) Technikum nr 3 w Jaśle – pięcioletnie technikum oraz do dnia 31 sierpnia 2023 

czteroletnie technikum. Jest to pięcioletnia ponadpodstawowa szkoła publiczna oraz 

do dnia 31 sierpnia 2023r. czteroletnia ponadgimnazjalna szkoła publiczna 

kształcąca w oddziałach jednozawodowych lub wielozawodowych, której 

ukończenie pozwala zdobyć wykształcenie średnie oraz umożliwia uzyskanie 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymanie tytułu technika po 



zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego; 

3) Branżowa Szkoła I stopnia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia. Jest to 

ponadpodstawowa szkoła publiczna o trzyletnim okresie nauczania, której 

ukończenie umożliwia uzyskanie  wykształcenia zasadniczego branżowego oraz 

zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu 

zawodowego;  

2. W szkołach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się możliwość tworzenia  profili 

kształcenia  zgodnie z przepisami w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego oraz 

zawodów zgodnie z przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów. 

3.  Technikum nr 3 kształci w zawodach:  

 Technik analityk 

 Technik technologii chemicznej 

 Technik mechatronik 

 Technik teleinformatyk 

 Technik logistyk 

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 Technik usług kelnerskich 

 Technikum kelner (tylko technikum 4-letnie) 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych  

 Technik ochrony środowiska 

4. Szkoła Branżowa I stopnia kształci w zawodzie kucharz. 

 

§ 8 

1. Szkoła posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny wspólny dla wszystkich 

szkół wchodzących w skład Zespołu. Zasady ceremoniału szkolnego regulują odrębne 

przepisy. Podczas uroczystości szkołę reprezentuje Poczet Sztandarowy. Poczet 

Sztandarowy jest obecny podczas oficjalnych uroczystości szkolnych oraz reprezentuje 

szkołę na zewnątrz. 

2. Szkoła prowadzi własną stronę internetową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących  

w skład Zespołu. 

3. W szkole dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć pedagoga szkolnego, dziennik zajęć 

rewalidacyjnych, dziennik zajęć nauczania indywidualnego oraz dzienniki zajęć 

dodatkowych prowadzone są w formie papierowej i elektronicznej z użyciem 

oprogramowania firmy VULCAN do 31.08.2020, a od 01.09.2020 tylko w formie 

elektronicznej.  

 

 

http://www.zs3.jaslo.pl/inne/aktualne%20kierunki/Technik%20analityk.pdf
http://www.zs3.jaslo.pl/inne/aktualne%20kierunki/Technik%20technologii%20chemicznej.pdf
http://www.zs3.jaslo.pl/inne/aktualne%20kierunki/Opis%20zawodu%20technik%20mechatronik.pdf
http://www.zs3.jaslo.pl/inne/aktualne%20kierunki/teleinformatyk18-19.pdf
http://www.zs3.jaslo.pl/inne/aktualne%20kierunki/Technik%20logistyk18-19.pdf
http://www.zs3.jaslo.pl/inne/aktualne%20kierunki/Technik%20OZE18-19.pdf
http://www.zs3.jaslo.pl/inne/aktualne%20kierunki/Technikum%20kelner.pdf

