
ROZDZIAŁ IV 

Organizacja pracy Szkoły 
 

§ 24 

1. Organem założycielskim dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 im. 

Stanisława Pawłowskiego w Jaśle jest Powiat Jasielski. 

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle 

finansowane są przez Powiat Jasielski. 

3. Nauczanie w Szkole jest nieodpłatne. 

 

§ 25 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich, a także przeprowadzania egzaminów określają przepisy o organizacji 

roku szkolnego. 

2. Szczegółową organizację w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, 

opracowany przez Dyrektora Szkoły każdego roku, na podstawie szkolnego planu 

nauczania oraz planu finansowego Szkoły, przy czym: 

1) arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza Zarząd Powiatu Jasielskiego, 

2) w arkuszu organizacyjnym Dyrektor Szkoły zamieszcza: 

a) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, 

b) liczbę stanowisk kierowniczych, 

c) liczbę oddziałów, 

d) liczbę godzin zajęć edukacyjnych, 

e) liczbę godzin zajęć pozalekcyjnych, finansowanych przez organ założycielski, 

f) czas trwania praktyk zawodowych. 

3. Rok dydaktyczny dzieli się na dwa semestry zakończone oceną i klasyfikacją uczniów. 

4. Termin zakończenia semestru zimowego określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 26 

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w Szkole określają odrębne przepisy. 

2. Szczegółowe zasady oceniania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, stanowiący 

integralną część Statutu Szkoły. 

 

§ 27 

1. Podstawową jednostką organizacyjną w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół  

nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle jest oddział. 

2. Przy prowadzeniu rekrutacji do Szkoły liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci do klas 

pierwszych, określa Zarząd Powiatu Jasielskiego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 

§ 28 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 

lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a w przypadku zajęć praktycznych 55 minut. 

3. Oddział dzieli się na grupy na przedmiotach i według zasad określonych w przepisach 

dotyczących ramowych planów nauczania. 

 

§ 29 



1. Uczniowie Szkoły uzyskują tytuł zawodowy po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe, którego zasady przeprowadzania regulują odrębne przepisy. 

2. Szkoła wydaje uczniom kończącym naukę w danej klasie roczne świadectwa 

promocyjne, a absolwentom - świadectwo ukończenia szkoły. 

 

§ 30 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale – wychowawcy, przy czym dla zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest, aby wychowawca opiekował się 

uczniami przez cały cykl kształcenia. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  a w 

szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) wspomaganie i inspirowanie działań zespołowych uczniów. 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) 

różne formy życia klasowego integrujące zespół i rozwijające uczniów, ustala treści 

i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, wynikające z Programu 

Wychowawczego-Profilaktycznego Szkoły, 

3) współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec uczniów, 

4) utrzymuje stały kontakt z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów w celu 

poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, zapoznania 

z wymaganiami edukacyjnymi, postępami dziecka w nauce i zachowaniem w szkole 

i poza nią, 

5) współpracuje z Kierownikiem szkolenia praktycznego, 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym w zakresie diagnozowania potrzeb 

i problemów uczniów oraz organizowania im stosownej pomocy,  

7) systematycznie sprawdza frekwencję uczniów w szkole i wyjaśnia przyczyny ich 

nieobecności na obowiązkowych zajęciach,  

8) zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów,  

9) ustala ocenę z zachowania według zasad opisanych w Statucie Szkoły,  

10) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami,  

11) wykonuje czynności administracyjne dotyczące uczniów klasy, 

12) zapoznaje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) z zasadami i regulaminami 

obowiązującymi w Szkole. 

4. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

 

§ 31 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy ucznia. 

2. Zajęcia lekcyjne odbywają się na terenie Szkoły w salach lekcyjnych, pracowniach, sali 

gimnastycznej i boisku szkolnym. 



3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego w formie praktyk zawodowych, 

odbywają się na podstawie umowy zawartej między Szkołą a właściwą jednostką 

organizacyjną,  

4. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone 

na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności: szkół wyższych, centrów 

kształcenia zawodowego, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem a daną 

jednostką. 

5. Zespół może organizować zajęcia nadobowiązkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich 

potrzeb rozwojowych, finansowane z budżetu szkoły oraz prowadzone bezpłatnie przez 

nauczycieli. 

6. Zespół organizuje pomoc i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Zajęcia te mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych. 

8. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia 

zawartego między Szkołą a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

9. Dyrektor Szkoły powierza nauczycielom opiekę nad salami lekcyjnymi, pracowniami 

przedmiotowymi i innymi pomieszczeniami. 

10. Szkoła organizuje w ramach tygodniowego planu zajęć dydaktycznych naukę religii/etyki  

na następujących zasadach:  

1) W zajęciach religii/etyki biorą udział uczniowie niepełnoletni, których rodzice 

wyrazili takie życzenie w formie pisemnego oświadczenia oraz uczniowie pełnoletni, 

którzy oświadczenie takie złożyli osobiście.  

2) O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach religii/etyki decyduje złożenie stosownego 

oświadczenia – osobiście przez ucznia pełnoletniego lub przez rodzica w przypadku 

ucznia niepełnoletniego.  

3) Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez 

właściwe władze, 

4) Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii/etyki nie może być 

powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.  

5) Szkoła zapewnia w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę uczniom, którzy nie 

korzystają z tych zajęć. 

 

§ 32 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze w stosunku do uczniów, z uwzględnieniem 

obowiązujących w szkołach przepisów dotyczących bezpieczeństwa, a w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez Szkołę, poza jej 

terenem. 

2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez: 

1) dyżury nauczycieli w trakcie przerw międzylekcyjnych, 

2) dyżury nauczycieli w czasie przerw w zajęciach edukacyjnych, wynikające ze 

specyficznych potrzeb, 

3) systematyczny kontakt ze środowiskowymi organizacjami porządkowymi: Policją, 

Strażą Pożarną oraz innymi instytucjami propagującymi zasady opieki zdrowotnej 

i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, 

4) elektroniczny monitoring budynku szkolnego. 

 



§ 33 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, czytelnia i centrum multimedialne. Biblioteka 

szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.  

Godziny pracy biblioteki szkolnej są dostosowane do tygodniowego planu zajęć 

edukacyjnych i zamieszczone na drzwiach biblioteki i na stronie internetowej szkoły. 

2. Biblioteka dysponuje zbiorami, na które składają się: księgozbiór obejmujący lektury 

szkolne i literaturę popularnonaukową oraz zbiory specjalne. 

3. Biblioteka służy do realizacji potrzeb uczniów wynikających z założeń dydaktycznych, 

wychowawczych i indywidualnych zainteresowań czytelników. 

4. W bibliotece funkcjonuje centrum multimedialne dostępne dla uczniów i pracowników 

Szkoły. 

5. Z zasobów  biblioteki  mogą korzystać  uczniowie,  nauczyciele  i  inni  pracownicy  

Szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki 

szkolnej. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki, czytelni 

i centrum multimedialnego. 

6. Pomieszczenia i wyposażenie biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczalni, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów, 

4) posługiwanie się technologią informacyjną. 

7. Bibliotekę prowadzi nauczyciel – bibliotekarz, do którego zadań należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) udostępnianie zbiorów czytelnikom, 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, 

4) tworzenie możliwości efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych, 

6) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

7) udzielanie czytelnikom różnego rodzaju informacji bibliotecznych, bibliograficznych 

i źródłowych, 

8) inspirowanie uczniów i nauczycieli do czytelnictwa, 

9) współpraca z nauczycielami w zakresie gromadzenia fachowej literatury oraz jej 

upowszechniania, 

10) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną, 

11) poradnictwo w wyborach czytelniczych,  

12) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i promocji książek,  

13) pomoc w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły. 

8. Nauczyciel – bibliotekarz w swoich działaniach współpracuje z Dyrektorem Szkoły, 

wychowawcami klas, uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami. 

9. Organizację i szczegółowe zadania biblioteki i centrum multimedialnego określają 

odrębne przepisy oraz szkolny regulamin biblioteki i centrum multimedialnego. 

10. Zadania nauczycieli – bibliotekarzy są określane w odrębnych przepisach.  

 

§ 34 

Za podstawę organizowania procesu nauczania i wychowania Szkoła przyjmuje uniwersalne 

zasady etyki i tolerancji światopoglądowej. 

 



§ 35 

Do realizacji statutowych zadań organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych Szkoła zabezpiecza odpowiednie pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a ponadto: 

1) gabinet pedagoga szkolnego, 

2) gabinet higienisty szkolnego, 

3) archiwum, 

4) szatnię, 

5) pokój nauczycielski,  

6) sekretariat,  

7) gabinet stomatologiczny. 

 

§ 36 

1. Koordynatorem procesu opiekuńczego i wychowawczego w Szkole jest pedagog szkolny. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania wszystkim uczniom  pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu 

wychowawczo – profilaktycznego Szkoły,  

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

6) ewaluacja działań  między innymi w oparciu o analizę stopnia realizacji szkolnego 

Programu wychowawczo - profilaktycznego. 

3. Szczegółowy zakres czynności oraz obowiązków pedagoga szkolnego określa Dyrektor 

Szkoły. 

 

§ 37 

1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia lekcyjne nie może zwalniać ucznia z lekcji (całej 

lub jej części). 

2. Uczeń może zostać zwolniony z lekcji (za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia) 

z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły, tj. udziału w uroczystościach 

szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Zwolnienia dokonuje 

nauczyciel angażujący ucznia, który w tym momencie bierze odpowiedzialność za 

ucznia. Nauczyciel wpisuje w dzienniku lekcyjnym notatkę o zwolnieniu. Wychowawca 

przyjmuje przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach. Uczeń 

zwalniany z zajęć ze względu na udział w konkursach i zawodach sportowych 

organizowanych poza szkołą musi posiadać zgodę rodziców (opiekunów) na wyjazd. 

Nauczyciel wywiesza w pokoju nauczycielskim kartki z nazwiskami zwalnianych 

uczniów, podając jednocześnie termin i przyczynę zwolnienia (zaznacza jednocześnie 

w dzienniku lekcyjnym notatkę o zwolnieniu). 

 

 

 


