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Rozdział VI 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły 

§47 

1. Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo 

do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej 

oceny swojej pracy. 
 

2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek: 

1) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

2) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi. 
 

3. Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swojej przewagi, wieku, funkcji lub siły fizycznej     

w celu naruszania godności i praw człowieka. 
 

4. Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada za szkody uczynione innej osobie. 
 

5. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 
 

6. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych            

oraz ustawa Kodeks pracy. 

7. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy           

do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych.  
 

§48 

1. Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze – kierownika gospodarczego. 
 

2. Do zadań kierownika gospodarczego należy: 

1) zarządzanie majątkiem szkoły, 

2) nadzór nad pracownikami niepedagogicznymi, 

3) organizacja pracy stołówki szkolnej i oddziałów przedszkolnych, 

4) przygotowanie dokumentacji kadrowej i finansowej, 

5) prowadzenie dokumentacji związanej z halą sportową. 
 

3. Szczegółowy zakres czynności kierownika gospodarczego określa dyrektor szkoły. 
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§49 

1. Dyrektor tworzy stanowisko – sekretarza szkoły. 
 

2. Do zadań sekretarza szkoły należy: 

1) prowadzenie dokumentacji uczniowskiej i obowiązku szkolnego, 

2) nadzór nad pracownikami niepedagogicznymi, 

3) prowadzenie kasy szkoły, 

4) kontrola nad dokumentacją szkolną, archiwum oraz majątkiem szkoły. 
 

3. Szczegółowy zakres czynności sekretarza szkoły określa dyrektor szkoły. 
 

 

§50 

1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia, i zwalnia z zachowaniem przepisów prawa, 

dyrektor szkoły. 
 

2. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły. 
 

 

§51 

1. Do zadań nauczyciela należy: 

1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

2) efektywne realizowanie przyjętego programu nauczania, 

3) właściwe organizowanie procesu nauczania, 

4) indywidualizowanie procesu nauczania, 

5) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem 

oceniania, 

6) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz 

wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń dyrektora 

szkoły w tym zakresie, 

8) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłoczne informowanie 

wychowawcy klasy o nieobecności ucznia, 

9) w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów, 

10) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, 

11) troszczenie się o powierzone pomoce dydaktyczne i majątek szkoły. 
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§52 

1. Obowiązki wychowawcy powierza się decyzją dyrektora zgodnie z przydziałem obowiązków 

na początku roku szkolnego. 
 

2. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

1) decyzją dyrektora, 

2) na wniosek rady pedagogicznej skierowany do dyrektora szkoły, 

3) na wniosek klasowej rady rodziców skierowany do dyrektora szkoły, zawierający 

uzasadnienie, podjęty zwykłą większością głosów stanu rodziców w danej klasie         

przy co najmniej sześćdziesięcioprocentowym stanie obecności w danej klasie, wniosek 

opiniuje rada szkoły i rada pedagogiczna. 
 

3. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się             

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi                      

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec 

dzieci i młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych,     

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 
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5. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły, 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

1) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną     

na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

2) kształtowanie osobowości ucznia, 

3) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

pielęgniarką, 

4) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

5) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

6) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami, 

7) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

8) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia, 

9) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

10) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

11) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość 

na terenie klasy, szkoły, osiedla, 

12) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych 

w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym              

i rodzicami ucznia, 

13) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

14) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia                         

oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią, 

15) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 

osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach 

wychowawczych, 
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16) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami 

dyrektora szkoły, 

17) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem 

wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu 

wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu 

imprez klasowych i szkolnych, 

18) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 
 

6. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej              

i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, 

pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, 

doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 
 

7. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły                         

w następujących przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

2) w wyniku analizy sytuacji wychowawczej. 
 

8. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana 

wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.  
 

9. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego 

decyzja jest ostateczna. 
 

§53 

1. Pedagog jest nauczycielem, którego głównym zadaniem jest organizowanie i udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 

2. Do zadań pedagoga należy:  

1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 

2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, 

3) koordynowanie organizacji różnych form terapii pedagogicznej, 

4) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej, 

policją, sądem rodzinnym  i innymi instytucjami zajmującymi się problemami opieki 

i wychowania. 

3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,  

2) opracowywanie wniosków i sposobów dotyczących udzielania opieki i pomocy 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb (w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami), 
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3) analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej      

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

5) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej, 

7) współpraca z wychowawcami i nauczycielami w pracy z uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze, 

8) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania 

społecznego. 

 

§54 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej, 

1) prowadzenie terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości          

w rozwoju mowy,  

2) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy 

ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej      

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

5) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji, 

6) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających            

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 
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§55 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z założeniami dydaktyczno-wychowawczymi pracy 

szkoły oraz potrzebami i zainteresowaniami czytelników, 

b) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, pogłębianie nawyków 

czytelniczych i kultury czytania, 

c) przygotowanie uczniów do wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł, 

d) organizowanie różnych form promocji czytelnictwa oraz działań rozwijających 

wrażliwość kulturową i społeczną, 

e) opracowanie i realizacja programu przygotowania czytelniczego i informacyjnego           

w poszczególnych oddziałach,  

f) tworzenie warunków do samokształcenia,  

g) rozwijanie kultury czytelniczej i medialnej, 
 

2) w zakresie prac biblioteczno-technicznych: 

a) planowanie pracy,  

b) kontrola statystyki czytelnictwa w komputerowym programie obsługi biblioteki                

i prowadzenie sprawozdawczości, 

c) kontrola wartości zbiorów z księgowością, 

d) gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i selekcja zbiorów, 

e) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

f) organizacja warsztatu informacyjnego biblioteki,  

g) prowadzenie katalogów bibliotecznych w komputerowym programie obsługi 

biblioteki,  

h) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22 ustawy              

o systemie oświaty,  

i) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 

przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.            

o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.). 
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§56 

1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania: 

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

1) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, 

2) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

3) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

4) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich 

zamiłowań i uzdolnień, 

5) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości     

o zachowanie zdrowia, 

6) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

§57 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc    

i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  
 

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 
 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy,      

a także w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 
 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankom w przedszkolu i uczniom       

w szkole polega 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) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) ze szczególnych uzdolnień, 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) z zaburzeń komunikacji językowej, 

7) z choroby przewlekłej, 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
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5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie: 

1) klas terapeutycznych, 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

4) zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, 

6) warsztatów, 

7) porad i konsultacji. 
 

6. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych             

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie porad, 

przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń. 
 

7. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony 

zdrowia. 
 

8. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.         

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla 

ucznia form udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w których 

poszczególne formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony                         

dla poszczególnych form oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji 

prowadzonej zgodnie z przepisami. 
 

9. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 

w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

10. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 
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§58 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 
 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne. 
 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce, 

2) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe. 
 

5. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen     

w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 
 

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego. 
 

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym. 
 

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego. 
 

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,        

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 

§59 

1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących 

zajęcia dydaktyczne w danym oddziale. 
 

2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy: 

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb, 

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami 

danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych, 

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału. 
 

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy. 
 



30 listopada 2017 r. 
 

§60 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 
 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 
 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.  

 

§61 

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania 

problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów. 
 

2. W skład zespołu mogą wchodzić: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły: 

1) wychowawcy klasowi, 

2) w miarę potrzeb inni nauczyciele.  
 

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły. 
 

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów, 

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły, 

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej, 

4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


