ZAŁĄCZNIK NR 6

REGULAMIN
NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY
ZADANIA
Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami.
Wychowawca:
Tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, przygotowuje do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie.
Wdraża obowiązujące w szkole regulaminy i kodeksy.
Jest organizatorem życia klasy .
Opracowuje roczny plan pracy wychowawczej z zespołem klasowym.
Nauczyciel, wychowawca klasy, w której obowiązujący plan nauczania przewiduje godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,
organizuje godziny wychowawcze, na których:

1.
2.
3.
4.
5.

-

6.
7.
8.
9.

10.
-

omawia z wychowankami zasady racjonalnego uczenia się,
ukierunkowuje zainteresowania poszczególnych wychowanków,
analizuje i ocenia zachowanie uczniów w zakresie kultury współżycia,
wyłania wobec wychowanków problemy życia klasy, szkoły, środowiska,
ocenia poziom postępów w nauce,
organizuje indywidualną opiekę nad uczniem z trudnościami,
analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
organizuje zespoły pomocy koleżeńskiej,
dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły,
omawia stan czytelnictwa wychowanków ( współpracuje z bibliotekarzem szkolnym ),
prowadzi zajęcia z preorientacji zawodowej,
daje okazję do wzajemnej wymiany poglądów wychowawcy i uczniów na problemy będące przedmiotem zajęć,
omawia z uczniami wykorzystanie czasu wolnego,
wdraża do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu
szkolnym i poza szkołą
Otacza szczególną troską uczniów z rodzin zastępczych.
Rozwija uczucia szacunku wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Rozbudza troskę o wygląd własnej klasy i innych pomieszczeń szkolnych oraz o stan sprzętu i innych urządzeń szkolnych.
Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a
także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to ucznia szczególnie uzdolnionego jak i z różnymi trudnościami
).
Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów i klasową radą rodziców w celu:
poinformowania ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia,
poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły,
zapoznanie z obowiązującymi w szkole regulaminami i programami nauczania

11. Obowiązkowo organizuje ( co najmniej 4 razy w roku ) zebrania z rodzicami. Utrzymuje indywidualne kontakty z rodzicami.
12. Uczestniczy i organizuje imprezy szkolne, klasowe, wycieczki, biwaki, zajęcia rekreacyjno - sportowe.
13. Współdziała z innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla
rodziców.
-

kieruje wychowanków ( jeśli zachodzi taka potrzeba ) na badania psychologiczno - pedagogiczne do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
organizuje spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,

14. Prowadzi współpracę z administracją samorządową, opieką społeczną, służbą zdrowia i zakładami pracy:
-

organizuje spotkania z lekarzem, pielęgniarką i przedstawicielami zakładów pracy.
Składa sprawozdanie i analizy na radzie pedagogicznej dotyczące ocen i spraw wychowawczych, a także przebieg i wyniki swojej pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
Prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia:

15.
16.
-

dziennik elektroniczny,
arkusze ocen,
świadectwa szkolne.
zestawienie statystyczne klasy,
zeszyty korespondencji,
korespondencja z rodzicami,
opinie o uczniu dla potrzeb kierownictwa szkoły i innych organów państwowych,
wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami kierownictwa

szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.
17. Pełni dyżury międzylekcyjne.
18. Kieruje pracą organizacji szkolnych.
UPRAWNIENIA
1.
2.
3.
4.
5.

Współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny.
Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej od kierownictwa szkoły i innych instytucji
wspomagających szkołę.
Wspólnie z klasą ustala projekt oceny z zachowania swych wychowanków
Ma prawo ustanowić swoje własne formy nagradzania i motywowania wychowanków
( przy współudziale samorządu klasowego i
rady rodziców ).
Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek
szkoły, służby zdrowia i kierownictwa szkoły.

Nauczyciel zobowiązany jest do:
1.
2.
3.

Przestrzegania Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.
Przestrzegania dyscypliny pracy.
Wypełniania poleceń dyrekcji szkoły.

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 25.01.2010r

