POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE
załącznik nr 2 do PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

1. Powinności wychowawcze nauczycieli określa:
–

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 roku
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Na podstawie
art.22 ust.2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr
28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.
1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr
104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr
111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615). Podstawa programowa kształcenia
ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów - załącznik nr 2 do
rozporządzenia

–

Statut Szkoły

–

Program Wychowawczy, przyjęty decyzją Rady Pedagogicznej z dnia
11 IX 2013 roku
2. DOKUMENTACJA:

-

arkusze ocen
elektroniczny dziennik lekcyjny
frekwencja – bieżąca analiza
kontakty z rodzicami
uroczystości – ważne wydarzenia z życia klasy
dodatkowa dokumentacja wychowawcy klasy:
- plan wycieczek i imprez klasowych
- wykaz uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
zalecenia poradni specjalistycznych
- informacje, opinie pedagoga szkolnego
- notatki służbowe z rozmów i ustaleń z rodzicami
- korespondencja z rodzicami
- informacje o uczniach uzdolnionych
- istotne informacje od nauczycieli uczących
- informacje i materiały dotyczące życia klasy
- dokumentację wyjazdów wraz ze sprawozdaniem i rozliczeniem
finansowym przedstawionym rodzicom oraz dyrektorowi
3. NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA PRACUJE WEDŁUG:

-

programu wychowawczego szkoły
planu pracy wychowawczej przyjętego uchwałą Rady Pedagogicznej
każdorazowo na początku roku szkolnego

4. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY :
-

planowanie, koordynowanie oraz integrowanie działalności
wychowawczej w odniesieniu do pracy szkolnej
organizowanie środowiska wychowawczego
działania administracyjne

Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje
powierzonym zespołem klasowym. Prowadzi planową pracę zgodnie z
programem wychowawczymi szkoły. Działa w ścisłym kontakcie z
nauczycielami i innymi pracownikami szkoły w celu koordynowania pracy
wychowawczej.
Wychowawca zobowiązany jest troszczyć się o właściwy stosunek
uczniów do nauki poprzez współpracę z nauczycielami uczącymi w klasie oraz
stałą kontrolę postępów uczniów i podejmowanie środków zaradczych i
podejmowanie środków zaradczych, odpowiednich do skali występujących
problemów.
Wychowawca troszczy się o kształtowanie dobrych wzajemnych
stosunków między uczniami.
Do obowiązków wychowawcy należy organizowanie dobrej współpracy z
rodzicami poprzez stały kontakt na zebraniach, imprezach organizowanych
wspólnie z uczniami, a także wykonywanie czynności administracyjnych
dotyczących klasy: prowadzenie dziennika według Szkolnego Regulaminu
Dziennika Elektronicznego, arkuszy ocen, wypisywanie świadectw oraz
wykonywanie innych czynności zgodnych z zarządzeniami władz szkolnych,
dyrekcji szkoły i uchwał Rady Pedagogicznej.
Wychowawca zobowiązany jest we współpracy z pedagogiem i
psychologiem szkolnym przeprowadzić podstawowe rozeznanie rozeznanie
specyficznych trudności i potrzeb uczniów.
Ważnym
elementem
pracy
wychowawczej
jest
systematyczne
podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie absencji oraz
spóźnieniom.
Wychowawca ma obowiązek stanowczo i odpowiedzialnie reagować na
łamanie przepisów szkolnych przez uczniów, sytuacje patologiczne i przejawy
demoralizacji. Reakcja na takie zachowania nie jest tylko dobrą wolą
nauczyciela, ale jego zawodowym obowiązkiem. Nauczyciel jest zobowiązany
do stosowania wszystkich obowiązujących procedur postępowania w sytuacjach
kryzysowych.

