Szkoła hołduje tradycyjnym ceremoniałom, obejmującym:
 uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego,
 uroczystości pasowania na ucznia,
 coroczne obchody święta Szkoły,
 uroczystość zakończenia roku szkolnego

CELE I ZADANIA SZKOŁY
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte
w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym – dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, w zakresie odnoszącym się
do kształcenia podstawowego:
1) realizuje prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz
prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku
i osiągniętego rozwoju,
2) wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
3) wspiera dziecko w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej,
intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnia i uzupełnia przez działania z zakresu
profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,
4) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologicznopedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
5) umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną
społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
6) realizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych,
7) realizuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły
w skróconym czasie,
8) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału
w
działaniach
z
zakresu
wolontariatu,
sprzyjających
aktywnemu
uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
9) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do
aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
10) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach i placówkach,

11) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju
oraz kształtowania postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej
i globalnej,
12) organizuje opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
13) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,
14) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające
aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie
w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub
metodycznych,
15) przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
16) zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez
organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności
społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego,
17) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtuje
właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii
informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych,
18) kształtuje u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi.
2. Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez:
1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
2) realizowanie podstawy programowej ustalonej dla szkół podstawowych,
organizowanie kształcenia wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym
uczęszczającym do szkoły,
3) kształcenie
umiejętności
służących
zdobywaniu
wiedzy,
nawiązywaniu
i utrzymywaniu poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, osobami
niepełnosprawnymi,
4) wspomaganie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska
lokalnego, regionu i kraju,
5) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, które regulują odrębne
procedury,
6) umożliwianie rozwijania zainteresowań i realizację indywidualnych programów
nauczania,
7) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów
stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego,
8) umożliwienie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez:
d) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
e) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
f) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
g) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające
kompetencje emocjonalno - społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

h) zajęcia rewalidacyjne w szczególności uwzględniające rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych,
i) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
j) zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia,
k) porady i konsultacje,
l) warsztaty.
9) umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci zamieszkałych
w obwodzie, a w klasach integracyjnych z terenu miasta Piły, dyrektor może zezwolić
na przyjęcie dzieci z innych obwodów,
10) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych i pozalekcyjnych,
11) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć realizowanych poza terenem szkoły,
które odbywają się w następujących formach:
a) wycieczki przedmiotowe (także wyjazdowe imprezy sportowe),
b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
c) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, rajdy,
d) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone
szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne,
e) wycieczki zagraniczne,
12) współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami
specjalistycznymi,
13) organizowanie (w miarę posiadanych środków) różnych form pomocy uczniom,
którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc
i wsparcie, w tym również pomoc materialna.
§7
Cele wskazane w §6 Szkoła osiąga poprzez realizację podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ramowy plan nauczania, programów nauczania
danych zajęć edukacyjnych i innych zadań oświatowych przewidzianych prawem.

