
Rozdział 2 Cele i zadania szkoły 
 

§ 6 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz 
uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści 
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści 
i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 
występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i 
rodziców. Szkoła kierując się zasadami: „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej 
stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami 
zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami 
zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym 
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 
Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za 
podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie 
służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny 
oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy 
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła 
zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 
przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w 
oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i 
wolności” w szczególności realizuje następujące cele: 

1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego 
i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania 
elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi 
narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia; 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od 
dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;  

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na 
poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie 
kształcenia; 

4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację 
świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do 
pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do 
podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 
intelektualnego oraz fizycznego;  

5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania 
wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą 
w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, 
ludzi i siebie;  

6) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; 
7) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;  
8) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego 

indywidualne zdolności twórcze;  
9) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz 

postaci realistycznych od fantastycznych;  



10) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, 
społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego 
doświadczeniu;  

11) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym 
i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną; 

12) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu 
równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania 
na rzecz innych dzieci;  

13) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu 
w społeczności szkolnej; 

14) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 
fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, 
psychicznego i duchowego; prowadzi działalność wychowawczą 
i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,  

15) kształtuje świadomość ekologiczną; 
16) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, 

oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w 
perspektywie kultury europejskiej; 

17) kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 
18) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne; 
19) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne 

wspólnoty lokalnej; 
20) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego; 
21) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i 

trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych 
zainteresowań uczniów; 

22) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, 
podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

23) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 
zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni 
i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

24) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość; 

25) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 
solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie 
wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

26) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności 
innych osób; 

27) rozwija kompetencje: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 
28) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 
29) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 
30) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
31) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji. 
§  7.  

1. Cele wymienione w § 6, realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem 
optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz 



zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w 
szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły poprzez: 

a) realizacją podstawy programowej, 
b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 
c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  
d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających 

zainteresowania, 
e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć 

pozalekcyjnych np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie 
języków obcych, inne. 

2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej poprzez: 

a) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych, 
b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach 

szkolnych, 
c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów, 
d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie 

kulturalne wspólnoty lokalnej, 
e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie 

kultury europejskiej, 
f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii 

i czasów współczesnych.  
3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami 

szkoły w szczególności poprzez:  
a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej, za pośrednictwem pedagoga szkoły, logopedy, 
a w miarę potrzeb innych specjalistów, 

b) organizowanie nauczania indywidualnego, 
c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie 

do szkoły, 
d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej lub losowej. 
4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez 
a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami alkoholem, 

narkotykami i innymi środkami odurzającymi ,  
b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniami,  
c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do 

przeciwdziałania narkomanii. 
5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje 

szczególną opiekę wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności:  
a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł 

zachowania w szkole i spisania ich w formie kontraktu,  
b) zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań 

agresywnych poprzez szukanie ich źródła w domu rodzinnym, 
środowisku rówieśniczym i szkole, 

c) zobowiązuje nauczyciela do kontroli frekwencji i reagowania na 
pojawiające się godziny nieusprawiedliwione. 



6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:  

a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, 
zapewnia przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  

b) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw 
nieszczęśliwych wypadków,  

c) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne 
i pozalekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo, 

d) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,  
e) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie 

z tygodniowym planem zajęć, 
f) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według 

ustalonego harmonogramu dyżurów, 
g) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie 

z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść 
i wycieczek szkolnych,  

h) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany 
system monitoringu w budynku i wokół niego.  

7) wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 
edukacyjne uczniów poprzez: 

a) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
b) spotkania informacyjne i pedagogizację rodziców, 
c) organizację pomocy materialnej dla uczniów najbiedniejszych, 
d) zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne i rozwijające zainteresowania, 
e) udział w projektach szkolnych finansowanych przez organ prowadzący 

i instytucje zewnętrzne, 
f) konsultacje z Pedagogiem i Psychologiem szkolnym, 
g) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb 

ucznia i     umożliwieniu ich zaspokojenia, 
h)  rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 
i) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne ucznia, 
j) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań 

edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów 
nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom. 

8) realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie ze 
programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły; 

9) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną 
koncepcję osoby,  kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu 
o chrześcijański system wartości z zapewnieniem wolności sumienia 
i przekonań religijnych każdego ucznia m.in.:  

a) wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety,  
b) uwrażliwia na potrzeby innych ludzi, 
c) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich. 

10) realizuje politykę państwa w zakresie zaopatrzenia zaopatruje w bezpłatne 
podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów .na 



poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem 
określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014r., poz. 811). 

 


