
Karta organizacji

Liceum Ogólnokształcące nr 1 

w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja 

w Jordanowie



Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół 
im. Hugona Kołłątaja

Liceum Ogólnokształcące w Zespole
Szkół im. Hugona Kołłątaja w
Jordanowie jest szkołą z 95 letnią
tradycją.

Poszanowanie tradycyjnych wartości,
otwartość na nowoczesne rozwiązania,
ale także korzystna lokalizacja szkoły - to
wszystko sprzyja realizacji
zaplanowanych działań mających na
celu świadome i odpowiedzialne
kształtowanie ucznia z uwzględnieniem
jego wszechstronnego rozwoju,
szczególnie dotyczącego kształtowania
kompetencji kluczowych.



Struktura organizacji - nadzór
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie 
- organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 
- organ prowadzący szkołę

Dyrektor Rafał Rapacz

kieruje działalnością Liceum Ogólnokształcącego nr 1 oraz Branżowej Szkoły I 
stopnia tworzących Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie



Struktura szkoły

Dyrektor kieruje i zarządza pracą szkoły oraz reprezentuje ją 
na zewnątrz

Wicedyrektor zastępuje oraz wspomaga dyrektora w kierowaniu szkołą

Nauczyciele i 
pedagog szkolny

tworzą radę pedagogiczną tworzą zespoły zadaniowe

Pracownicy 
administracji

Sekretarz szkoły Samodzielny referent administracyjny

Pracownicy obsługi Woźna szkolna Sprzątaczki Konserwatorzy 

Organizacje uczniowskie i 
stowarzyszenia działające na 

terenie szkoły

Samorząd 
Uczniowski

Chór                       
„Bel Canto”

Teatr 
Szkolny 

„Eviva l’arte”

Szkolne Koło 
Turystyki

Szkolne Koło 
Wolontariatu



Struktura Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie 
(zestawienie w liczbach)

1926 – początek istnienia szkoły

Liceum Ogólnokształcące nr 1

Rok założenia

• 1926 – Prywatne Miejskie Seminarium 
Koedukacyjne im. Stanisława 
Szczepanowskiego uzyskuje prawa szkoły 
państwowej 

Liczba 
uczniów

• 229 (stan na 30-04-2021)

• 227 (stan na 27-09-2021)

Liczba 
nauczycieli

• 35 (zatrudnieni jako 
pracownicy Zespołu Szkół)

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Rok założenia

• 1979 – powstanie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej przy Krakowskich Zakładach 
Armatur

Liczba 
uczniów

• 155 (stan na 30-04-2021)

• 165 (stan na 27-09-2021)

Liczba 
nauczycieli

• 35 (zatrudnieni jako 
pracownicy Zespołu Szkół)



Zespoły zadaniowe 
w Liceum Ogólnokształcącym działają zespoły zadaniowe i przedmiotowe, 

które realizują różne zadania szkoły wspierając jej rozwój

Zespół Nauk 
Humanistycznych i 

Społecznych

Zespół Nauczycieli 
Przedmiotów 

Matematyczno-
Przyrodniczych

Zespół Języków 
Obcych

Zespół Nauczycieli 
Wychowania 
Fizycznego

Zespół Nauczycieli 
Przedmiotów 
Zawodowych

Zespół 
Wychowawczy

Zespół Promujący 
Szkołę

Zespół Legislacyjny 

Zespół ds. 
Kształtowania 
Kompetencji 
Kluczowych

Zespół ds. 
Rekrutacji 



Zespół ds. Kształtowania Kompetencji Kluczowych 
powstał we wrześniu 2019 r.

• przez udział w działalności Szkolnego Koła Wolontariatu 
czy Samorządu Uczniowskiego młodzież kształtuje 
kompetencje społeczne i obywatelskie oraz inicjatywność i 
przedsiębiorczość.

• wykorzystanie platform internetowych Microsoft Teams, e-
podręczniki, e-dziennik wpłynęły na podniesienie 
kompetencji informatycznych młodzieży i nauczycieli.

• udział młodzieży w wymianach międzynarodowych 
wpływa na podniesienie różnych kompetencji - nie tylko 
językowej;

Kształtowanie 
Kompetencji 
kluczowych 

odbywa się w 
na wielu 

płaszczyznach:



Zespół ds. Kształtowania Kompetencji Kluczowych

Zespół tworzą nauczyciele 
współpracujący przy organizacji 

projektów unijnych na każdym etapie –
od tworzenia pomysłu, przeprowadzenia 

zajęć przygotowawczych, po 
upowszechnianie rezultatów i wiedzy nt. 

projektów i pisanie sprawozdania. 

Przewodniczącą jest nauczycielka 
geografii i przedsiębiorczości, szkolny 

koordynator projektów unijnych:

•„Ratownicy z Kołłątaja w podróży” – POWER Mobilność 
ponadnarodowa uczniów – 2x10 uczniów liceum z 2 opiekunami 
wzięło udział w tygodniowych warsztatach z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej w Sewilli w Hiszpanii;

•„Ole Kołłątaj na podbój Europy II” – Erasmus+ - 2x 17uczniów z 
Branżowej Szkoły I stopnia wraz z 2 opiekunami uczestniczyło w 
miesięcznych praktykach zawodowych;

•„Coolturalnie z Kołłątajem na hiszpańskiej scenie” – POWER Mobilność 
ponadnarodowa uczniów - 2x18 licealistów z klas humanistycznych 
wraz z 2 opiekunami wzięło udział w tygodniowych warsztatach z 
zakresu edukacji teatralnej i medialnej



Baza szkoły

Budynek główny z 13 
salami lekcyjnymi, 

biblioteką z czytelnią, 
sekretariatem, 

sklepikiem szkolnym

Budynek hali sportowej 
z dużą i małą salą 

gimnastyczną, siłownią, 
sauną, szatniami i 4 
salami lekcyjnymi

Budynek dawnego 
internatu z 4 salami 

lekcyjnymi, gabinetem 
pedagoga, gabinetem 
pielęgniarki szkolnej i 
strzelnicą sportową.

Liceum Ogólnokształcące 
korzysta ze wszystkich 

trzech budynków             
Zespołu Szkół                                    

im. Hugona Kołłątaja w 
Jordanowie:



Organizacja pracy szkoły

• 8 oddziałów licealnych

• 6 oddziałów branżowych

Uczniowie szkoły 
podzieleni są na oddziały 

(klasy):

• zajęcia językowe 

• informatyka

• wychowanie fizyczne

• przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym

Oddziały dzielą się na 
grupy, których liczebność 

regulują odpowiednie 
przepisy oświatowe:



Pieśń Szkoły
słowa: Irena Merz

muzyka: Marek Karcz
My młodzieńczy zapał świata 

Tu kształcimy dusze swe

Nauka z pracą nam się splata

Idąc w życie które wre.

Kołłątaja dzieło kreśli

Gdzie w przyszłości stawiać krok

Jego czyny, nasze myśli

Idei nie cofną w mrok.

Marzy nam się nowa Polska

W niej porządek, postęp, ład

To przyszłości nasza troska

By zadziwić cały świat.


