
 

 

1 
Zadania szkoły. 

 W zakresie dydaktyki: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach określonych odrębnymi przepisami; 

4) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości       po zdaniu 

egzaminu maturalnego; 

5) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wyboru zawodu poprzez 

prowadzenie odpowiednich zajęć w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy - cel ten 

realizuje każdy nauczyciel przedmiotu oraz doradca zawodowy; 

6) umożliwia uczniom podtrzymywanie ich poczucia tożsamości religijnej poprzez organizację zajęć nauki 

religii; 

7) umożliwia rozwój wszechstronnych zainteresowań uczniów organizując zajęcia ponadobowiązkowe i 

pozalekcyjne, w miarę możliwości finansowych szkoły, oraz przy wsparciu finansowym Rady Rodziców; 

8) umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

ukończenie przez nich szkoły w skróconym czasie oraz obejmuje uczniów pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną. 

W zakresie funkcji wychowawczych i opiekuńczych: 

9) prowadzi wychowanie patriotyczne i obywatelskie, kształtuje poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny w 

oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności; 

10) przygotowuje do uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym; 

11) prowadzi wychowanie prozdrowotne i ekologiczne; 

12) edukuje czytelniczo i medialnie; 

13) prowadzi edukację regionalną; 

14) wprowadza elementy wychowania etycznego; 

15) sprawuje opiekę nad uczniem przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych oraz 

w czasie wycieczek; 

16) organizuje dyżury nauczycieli podczas przerw; 

17) w miarę możliwości finansowych organizuje pomoc materialną uczniom w trudnej sytuacji; 

18) szczególną opieką otacza uczniów z zaburzeniami zdrowotnymi; 

19) prowadzi edukację z zakresu preorientacji zawodowej; 

20) prowadzi działalność profilaktyczno - terapeutyczną zapobiegającą patologiom i zagrożeniom; 

21) wspiera działalność statutową organizacji członkowskich; 

22) wyzwala potencjał uczniów szczególnie uzdolnionych i zaniedbanych społecznie; 

23) kształtuje postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

24) wspomaga rodziców w sprawowaniu przez nich funkcji wychowawczych organizując pedagogizację rodziców 

oraz punkt indywidualnych konsultacji prowadzonych przez pedagoga szkolnego; 

25) włącza w proces oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych całe środowisko szkolne: uczniów, rodziców, 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi; 

26) realizuje priorytety Ministra Edukacji i Kuratora O światy w Łodzi. 


