Cele i zadania szkoły.
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Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawach oraz przepisach
wydanych na ich podstawie, a także na podstawie programowej
kształcenia ogólnego i w szkolnym zestawie programów edukacyjnych a
w szczególności :
a) Nauczanie i wychowanie zgodne z zasadami zawartymi w
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka i Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
b) Zapewnia
nauczanie i wychowanie przyjmując za podstawę
uniwersalne zasady etyki.
c) Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, zdania matury.
d) Umożliwia rozwój zainteresowań i zdolności uczniów.
e) Wyposaża abiturienta w wiedzę i umiejętności niezbędne do
świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.
f) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i
zadań szkoły.
Zadania szkoły są realizowane w ramach zajęć lekcyjnych, szkolnych
zajęć pozalekcyjnych, a także podczas zajęć pozaszkolnych w tym
podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno-krajoznawczych oraz
imprez sportowych i kulturalnych, z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ustala rada
pedagogiczna .
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie działalności
innowacyjnej po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i zespołu
przedmiotowego oraz placówki doskonalenia nauczycieli. Podjęcie
działalności eksperymentalnej wymaga zgody Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może organizować
dodatkowe zajęcia uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych,
zainteresowań oraz wyrównania szans i wspierania możliwości
rozwojowych młodzieży.
Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczy szkoły po
zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

7.

8.

Obowiązkiem szkoły jest współdziałanie z rodzicami ( prawnymi
opiekunami) nauczania , wychowania i profilaktyki.
Współdziałanie obejmuje w szczególności prawo rodziców do:
a) Znajomości celów i zadań szkoły oraz programu nauczania i
programu wychowawczego realizowanego przez szkołę.
b) Znajomości szkolnego systemu oceniania
c) Uzyskania wyczerpujących informacji na temat swojego dziecka, a
w szczególności o postępach w nauce, napotykanych trudnościach i
ich przyczynach oraz sposobach ich przezwyciężenia .
d) Uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania,
zapobiegania zagrożeniom (agresji, przemocy, uzależnień,
demoralizacji oraz innymi przejawami patologii społecznej) i w
sprawach dalszego kształcenia swoich dzieci.
e) Wyrażania swoich opinii dotyczących wszelkich spraw związanych
ze statutową działalnością szkoły.
Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, a w szczególności:
a) Zapewnia nadzór i opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole
podczas
zajęć
obowiązkowych,
nadobowiązkowych
i
pozalekcyjnych .
b) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć, o których mowa w
pkt.a odpowiada osoba prowadząca zajęcia, a podczas przerw
nauczyciel pełniący dyżur.
c) Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek odpowiada opiekun
grupy wyznaczony przez organizatora wycieczki lub przez
dyrektora szkoły.
d) Nauczyciel, którego opiece powierzono uczniów podczas zajęć
wymienionych w pkt.a i pkt.c nie może opuścić grupy, jeżeli
wcześniej nie zapewnił zastępstwa lub nie zgłosił dyrektorowi
szkoły swojej nieobecności.

