
Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły. 

Sposoby ich wykonywania 

 

§ 5 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone i wynikające z przepisów prawa,  

z uwzględnieniem  optymalnych  warunków  rozwoju ucznia,  zasad  bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, a w szczególności: 

1) szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie prawo 

oświatowe; 

2) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; zapewnia 

możliwość nauki religii oraz etyki; 

3) dba o zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

4) umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

5) udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

6) zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie; 

7) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

8) promuje zdrowy styl życia. 

2. Szczegółowymi celami szkoły są: 

1) wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki na wyższych 

szczeblach edukacji; 

2) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej                                        w 

motywację świadomą; 

3) przygotowanie ucznia do podejmowania zadań wymagających systematycznego 

wysiłku intelektualnego i fizycznego, wdrażanie ich do przejmowania 

odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój i proces uczenia się; 

4) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego zdolności 

twórczych; 

5) kształtowanie systemu wartości opartego o: dobro, prawdę, sprawiedliwość, uczciwość, 

poczucie odpowiedzialności, miłość do Ojczyzny, szacunek do pracy, tolerancję oraz 

wrażliwość na innych. 

3. Do zadań szkoły należy: 

1) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków nauki poprzez uwzględnianie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych; 

2) stosowanie efektywnych metod pracy, dostosowanych do wieku i naturalnej aktywności 

uczniów; 



3) umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie 

samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do 

dalszej edukacji; 

4) dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania; 

5) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły poprzez: 

a) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów w badaniach zewnętrznych  

i wewnętrznych, udział w konkursach; 

b) monitorowanie i analizowanie poziomi efektywności pracy szkoły  

w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania; 

c) współpracę z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań; 

6) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

 

§ 6 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. O udziale ucznia w zajęciach, o których mowa w ust. 1, decyduje rodzic składając 

pisemne oświadczenie, które jest ważne przez cały okres nauki ucznia, o ile rodzic nie 

dokona jego zmiany. 

3. Uczniowie nie uczęszczający na zajęcia religii i etyki są objęci, zgodnie z deklaracją 

ucznia, zajęciami opiekuńczymi w świetlicy, bibliotece szkolnej lub zwalniani przez 

rodziców, o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja. 

 

 

§ 7 

 

1. W szkole udzielana jest uczniowi pomoc psychologiczno – pedagogiczna polegająca na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) ze szczególnych uzdolnień, 

4) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

5) z zaburzeń komunikacji językowej, 

6) z choroby przewlekłej, 

7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

8) z niepowodzeń edukacyjnych, 



9) z zaniedbań środowiskowych, 

10) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

2. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest: 

1) wspieranie potencjału rozwojowego uczniów; 

2) stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły 

oraz w środowisku społecznym. 

3. Cele wymienione w ust. 2 nauczyciele i specjaliści realizują poprzez wykonywanie 

zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w procesie diagnostycznym ucznia; 

2) realizację w trakcie pracy z uczniem zaleceń z opinii wydawanych przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz dostosowanie realizowanego 

programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) poprzez analizę efektywności udzielanej uczniowi pomocy; 

4) współpracując z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami i instytucjami  

w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

4. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są przez 

nauczycieli uczących i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami, tworzących 

zespół nauczycieli wchodzących w skład zespołu wychowawczego. 

5. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest: 

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych i poza nimi, 

stosownie do rozpoznawanych potrzeb w formie i wymiarze uwzględnionymi      

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla 

ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

      2)  w formie zajęć doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII związanych 

           z  wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów danego oddziału koordynuje 

wychowawca klasy, a w szczególności: 

1) informuje nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem; 

2) planuje i koordynuje udzielaną pomoc w ramach zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

7. Pracą zespołu, określonego w ust. 4 kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

1) w pierwszej kolejności rozpatrywana jest kandydatura wychowawcy klasy. 

2) ze względu na charakter oferowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

przewodniczącym zespołu może być specjalista z danej dziedziny lub inny 

nauczyciel posiadający kwalifikacje w tym zakresie. 



8. W ramach działań na rzecz podnoszenia jakości udzielanej w szkole pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dyrektor określa sposób monitorowania i analizowania 

udzielanej w szkole pomocy. 

9. Warunki organizowania kształcenia i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym określają 

odrębne przepisy, na podstawie których szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń z orzeczeń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

2) właściwe warunki do nauki, w tym środki dydaktyczne; 

i integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym poprzez działania 

wychowawcze prowadzone przez wychowawcę oddziału, uczących nauczycieli 

specjalistów pracujących z uczniem. 

 

§ 8 

 

1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży na podstawie odrębnych 

przepisów. 

2. Szkoła bierze udział w postępowaniu diagnostycznym i postdiagnostycznym uczniów, 

prowadzonym przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  

w szczególności poprzez: 

a) udział nauczycieli we wspólnej ocenie funkcjonowania uczniów; 

b) formułowanie i przekazywanie oceny efektów działań prowadzonych w szkole; 

c) planowanie dalszych działań. 

 

§ 9 

 

1. W ramach środków finansowych określonych przez organ prowadzący szkoła 

organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów. 

2. W pierwszej kolejności organizowane są zajęcia wynikające z potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz ich zainteresowań. 

3. Uczeń uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust.1 i ust.2 za zgodą rodziców. 

4. Na terenie szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe. Zasady udziału 

w tych zajęciach określają odrębne umowy. 

§ 10 

 

1. Szkoła realizuje Program wychowawczo-profilaktyczny uchwalony przez radę 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

2. Przewodniczący organów, o których mowa w ust. 1, delegują do 15 maja, każdego roku 

szkolnego, swoich przedstawicieli (w liczbie nie mniej niż po 3 osoby) do pracy zespołu 



projektującego założenia i program wychowawczo-profilaktyczny na następny rok 

szkolny. 

3. Członkowie zespołu, o którym mowa w ust. 2, wybierają przewodniczącego spośród 

swojego składu i ustalają harmonogram prac, zawierający w szczególności: 

1) uwzględnienie wyników diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska szkolnego; 

2) wymagany przepisami czas na uchwalenie programu – do 30 września 

bieżącego roku szkolnego; 

3) terminy wynikające z wyboru Rady Rodziców na pierwszym zebraniu rodziców 

w danym roku szkolnym. 

4. Członkowie zespołu są obowiązani do przekazywania propozycji zespołu właściwym 

organom szkoły oraz do zasięgnięcia ich opinii w przedmiotowej sprawie. 

5. Porozumienie w sprawie ustaleń w zakresie programu wychowawczo – 

profilaktycznego jest potwierdzone na piśmie i zawiera: 

1) datę i zakres porozumienia; 

2) podpisy członków zespołu, o którym mowa w ust. 2; 

3) podpisy przewodniczących organów. 

      6. Program  w  zakresie  wychowawczym  obejmuje  wszystkie  treści  i  działania   

           o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli. 

7. Program w zakresie profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb środowiska szkolnego, obejmuje wszystkie treści i działania  

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

      8.  Program, o którym mowa w ust. 1 i w ust.6-7, uwzględnia możliwe do zapewnienia            

i optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji          i 

ochrony zdrowia. 

       9. Projekt  programu  wychowawczo-profilaktycznego  dyrektor  szkoły  przestawia  SU 

w celu zasięgnięcia opinii uczniów. 

10.  Projekt programu wychowawczo-profilaktycznego organy przyjmują w formie  

 uchwał, a program wychowawczo-profilaktyczny uchwałą rady rodziców. 

11. Program wychowawczo-profilaktyczny zawiera w szczególności: cele, zadania               i 

sposoby ich realizacji przez wskazane w nim osoby. 

      12.  Program wychowawczo-profilaktyczny jest podstawą do opracowania programów 

wychowawczych dla każdego oddziału. 

13. Programy, o których mowa w ust. 12, zawierają w szczególności: 

1) zadania wychowawczo-profilaktyczne na dany rok szkolny; 

2) tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy; 

3) treści wychowawczo-profilaktyczne realizowane przez nauczycieli  

poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z podstawą programową; 

4) ważniejsze wydarzenia w życiu klasy; 

5) potrzeby uczniów danej klasy. 



 14. Programy, o których mowa w ust. 12, są realizowane po uzgodnieniu z rodzicami 

uczniów. 

 15. Nauczanie i wychowanie są nieodłączne i wszyscy nauczyciele wykorzystują 

potencjał wychowawczy zajęć edukacyjnych poprzez: 

1) tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się; 

2) kształtując relacje między uczniami oraz między uczniem i nauczycielem oparte 

na wzajemnym szacunku i zaufaniu; 

3) stosując nowoczesne strategie wychowawcze z uwzględnieniem własnej postawy. 

 

§ 10a 

 

1.  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jest elementem procesu dydaktyczno 

- wychowawczego szkoły. 

2. Zajęcia doradztwa zawodowego, stanowią system działań podejmowanych  w celu 

prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi edukacji i do wyboru 

zawodu poprzez kształcenie umiejętności określania własnych predyspozycji, cech 

osobowości, zainteresowań, talentów, mocnych i słabych stron oraz umiejętności. 

3.  Zajęcia są realizowane w oparciu o program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa 

zawodowego, który jest opracowywany na każdy rok szkolny. 

 

§ 10b 

 

1. Celami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest: 

1) przygotowanie uczniów do trafnego i świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia 

i zawodu; 

2) przekazanie rodzicom uczniów informacji na temat umiejętności, wiedzy i cech 

osobowości w obszarze predyspozycji do wykonywania przez ich dziecko 

określonych zawodów. 

 

§ 10c 

 

1. Realizatorami doradztwa zawodowego w szkole są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) doradca zawodowy; 

3) pracownicy związani z procesem dydaktycznym i wychowawczym w szkole. 

2. Do zadań dyrektora należy: 

1) zatwierdzenie i dopuszczenie do realizacji w szkole, do 30 września każdego roku 

szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, programu realizacji 



wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowanego zgodnie                      

z odrębnymi przepisami; 

2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego. 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) diagnozowanie potrzeb uczniów w obszarze związanym z wyborem zawodu; 

2) prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami programu realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 

4) koordynacja realizacji programu, o którym mowa w  § 10a ust. 3; 

5) wspieranie nauczycieli w zakresie realizacji działań określonych w programie,                     

o którym mowa w § 10a ust.3; 

6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych we współpracy                 

z nauczycielem bibliotekarzem. 

 

§ 10d 

 

1. W klasach I-VI doradztwo zawodowe realizowane jest w formie zajęć, które mają na celu: 

1) kształtowanie pozytywnych postaw wobec edukacji i pracy; 

2) rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

3) zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami. 

2. W klasach I-VI doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniami w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

poprzez uwzględnianie tematyki prozawodowej podczas realizacji treści przewidzianych w 

podstawie programowej, w szczególności podczas godzin z wychowawcą; 

2) przez zintegrowane działania w obszarze dydaktycznym i opiekuńczo-wychowawczym 

przewidziane w opracowanym na każdy rok szkolny programie realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

 

§ 10e 

 

1.  W klasach VII i VIII doradztwo zawodowe jest realizowane w formie: 

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, których treści programowe i wymiar godzin 

określają odrębne przepisy; 

2) zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) zajęć z wychowawcą; 

4) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym; 



5) indywidualnych lub grupowych wizyt w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe; 

6) innych działań ujętych w programie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego. 

 

§ 10f 

 

1.  Przy realizacji doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z: 

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

2) organizacjami pozarządowymi w kontekście poznawania różnych zawodów; 

3) innymi szkołami w obszarze wymiany doświadczeń i aktywności związanych  

z działaniami prozawodowymi; 

4) przedsiębiorcami i pracodawcami poprzez spotkania dotyczące poznawania specyfiki 

poszczególnych zawodów; 

5) placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji o obszarze 

doradztwa zawodowego. 

 

 


