Rozdział II: Cele i zadania szkoły
§ 4.
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy oraz z przepisów wydanych
na jej podstawie, w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa dojrzałości uprawniającego do podjęcia studiów wyższych oraz
nauki w szkołach policealnych;
2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
3) współdziała z rodziną wspierając wychowanie i zdobycie wykształcenia;
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
szkoły;
5) zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologiczno-pedagogicznej;
6) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do potrzeb i możliwości
ucznia;
7) dąży do wychowania na świadomych, twórczych i odpowiedzialnych obywateli
Rzeczpospolitej Polskiej;
8) umożliwia uczniom realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki oraz
ukończenia szkoły w skróconym czasie;
9) podejmuje szereg działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
przygotowujących uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku
kształcenia;
10) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej;
11) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi;
12) umożliwia rozwijanie zainteresowań przez prowadzenie zajęć w kołach
zainteresowań oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania;
13) kształci umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi
i językami obcymi,
14) uczy szacunku dla ojczystego języka i rozwija umiejętność poprawnego
posługiwania się nim;
15) przygotowuje do bycia świadomym odbiorcą kultury i odnajdywania się
we współczesnym świecie
16) kształtuje
postawę
wrażliwości
wobec
osób
niepełnosprawnych,
potrzebujących oraz uczy dbałości o zdrowie własne i innych, a także
odpowiedzialności za środowisko naturalne;
17) wychowuje do aktywnej postawy społecznej, obywatelskiej i patriotycznej.
2. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły
z punktu widzenia dydaktycznego;
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2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć
z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
§ 5.
1. Szkoła organizuje bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie
określonym w odrębnych przepisach;
2. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej poprzez:
1) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
2) organizację zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) współpracę nauczycieli i uczniów z pedagogiem szkolnym;
4) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) prowadzenie zajęć specjalistycznych w miarę możliwości finansowych
i kadrowych;
6) indywidualną pomoc nauczycieli w poszczególnych przypadkach;
7) porady i konsultacje.
3. Szkoła może prowadzić zajęcia dodatkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne
opłacane ze środków budżetowych szkoły bądź pozabudżetowych;
4. Szkoła prowadzi w miarę posiadanych środków finansowych, warunków
kadrowych, lokalowych - działalność innowacyjną.
5. W zakresie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, losowych
lub rodzinnych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła zapewnia:
1) możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na podstawie uchwały Rady
Miasta Rybnika nr 625/XXXVIII/2005 z dn. 25.10.2005 r.;
2) bieżący kontakt z pedagogiem szkolnym;
3) współpracę z sądami rodzinnymi oraz innymi organami wymiaru
sprawiedliwości;
4) opiekę medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) w sytuacjach losowych szkoła poprzez Radę Rodziców może udzielić uczniowi
dostępnej pomocy materialnej.
§ 6.
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, chroni ich zdrowie i życie od chwili
wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia.
2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę
poza jej terenem.
3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania
zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla
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ich
prawidłowego
rozwoju
poprzez
instalowanie
oprogramowania
zabezpieczającego.
4. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez
pomoc pedagoga i pomoc medyczną.
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