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Regulamin pracy Zespolu Wychowaw czego
ZPGiSPwLeflnie

Zespc>lWychowawcza ZPG i SP w Lefinie zostaje powolany z dniem

1.09.2008r.

Sklad Zespolu Wychowawczego ustalany j estprzez dyrektora szkoty.

W roku szkolnym 200812009 w sklad Zespotu wchodz4:

2.

3 .

Wicedyrektor szJcoly
Pedagog szJcolny
Nauczyciel
Nauczyciel

- pani Ewa Szymariska
- pani Katarzyna Filipska
- pani MalgorzataTryk
- pan Zdzislaw Roszkowski

4.

W zebraniach Zespolu uczestniczqr6wniez wychowawcy klas oraz
rodzicelopiekunowie prawni uczni6w, jak r6wniez kwatorz5' s4dowi
sprawujqcy nadz6r nad uczniami z ramienia S4du do Spraw Rodziny i
Nieletnich.

Kazdy z czlonk6w ma prawo do zgloszenia wniosku o wytqczenie
go z prac Zespolu wobec danego ucznia z uwagi na specyficzfiq_relacjq
lqczqcqgo z uczniem lub jego rodzin4 (rodzicielsk% sqsiedzkq lub innq)
lub w zlviqzku z zaistnieniem czynnik6w natury psychologicznej
wykluczaj qcej obiektywizm czlonka Zespofu .

Zesp6l zbiera sig doraznie w celu rozwi4Tywania sytuacji trudnych
ul,ehcwav/czo, r.y miarg potrzeb z.aistniaf,ch ..v. efekcie co'{ziennych
wydarzeri w Zyciu szkoty ot'az systematycznej pracy terapeutycznej z
uczniami.
zesp6l odbywa t4kze spotkania planowe dotyczqce organizacji pracy

uczni6w, konsultacji na temat postqp6vr uczni6w oraz podejmowania
kolej nych i nowych dzialafi wychowaw czy cin.

Posied.zenia Zesp<;iu Wychowawczego rltogq a,Ji:;.1p,'s5 siE na ip;niosek
kaZdego z czlonk6w Zespolu, jak r6wniez na wniosek dyrelctora szkoly,
wvchowawc6w i wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole
Publicznego Gimnazjum i szJ<oty podstawowej w Leinie.
Wniosek o zwolanie zebrania zespotu moze rowniez zlozy(
rodzic/opiekun prawny ucznia.



6.

7.

Zesp6l zbieta sig w terminie najp62niej do 7 dni od zlo2enia wniosku o
jego zwolanie.

Dokument acjg Zespotu Wychowawczego stanowi :

A. protokorarz zawierajqcy sprawozdania z zebraft Zespolu
Wychowawczego (obligatoryj nie w protokole z zebrania umieszcza
siq: sklad zespolu, datg zebrania, relacjE z przebiegu spotkania,
postanowienia Zespolu oraz podpisy os6b uczestniczacych w
spotkaniu)

B. zalqczniki do protokolarzawykorzystywane w miarg potrzeb:
F wz6r kontrakru z uczniem
F wz6r zobowi4Tania zawierai4cy deklaraciE na temat

porzucenia przez ucznia dzialafi o charakterze
przemocowym wobec innych

F wz6r notatki z przebiegu zdarzenia wychowawczego

8. Szczeg6lowe zadania Zespotu:

A. reagowanie w sytuacjach o charakterze przemocowyffi,
przeciwdzialanie konfliktom miedzy uczniami, wyjasnianie spor6w

B. rcnviqzvwanie indywidualnych probrem6w uczni6w - majqcych
2r6dlo w trudno$ciach o charakterze emoc"ionalnym, rodzinnym,
osobistym, spolecznynr, r6wie5niczym

C. przeciwdzialanie przejawom demoraluacji uczni6w, zapobieganie
oraz niwelowanie objaw6w Swiadczqcych o niedostosowaniu
spolecznym uczni6w
decydowanie o konieczno$ci podejmowania dzialan maj4cych na
celu objqeie 'teznia nauezaniem lnd,r;,.,i<!ua,.lnym lub
indy-widualnym programem lub tokiem nauki
wspieranie wychow aw czej funkcj i rodziny
wzmacnianie funkcji wychowawcy
i:.'i ri---vailiF i ;;i;iii1i.,=..a::ie Czialai I i.h1l2!3rr"* 1---rf1-v+-+;1::;,,m,
propaguj4cym tresci'wycho.wawcze i terapeutyczne, wzmacniaj4ce
zachowania prospoleczne i wspieraj4ce wszechstronny ro 6j
osobowoSci mlodego czlowieka
pcrarjriiclwcr psychr,'i+giczne dia u.c:mid.s i ich ro ic6rv,,'
opiekun6w prawnych
poradnicfwo zawodowe - pomoc uczniom klas III w wyborze
szkoty ponadgimnazjalnej oraz dalszej drogi zyciowej

D.

E.
F.
G

I .



9. Formy i metody pracy Zespolu Wychowaw czego:

A. mediacje - migdzy uczniami pozostajqcymi w
B. rozmowy wyja$niaj4ce, wychowawcze

indywidualne, grupowe, zespolowe
C. metoda kontraktu i zobowiqzanta

zachowania lub dzialania

konflikcie,
i wspieraj4ce

ucznia do konkretnego

D. wsp6tpraca z plac6wkami swiadcz4cymi pomoc terapeutycznq i
wychowaw czqna rzecz dziecka i rodziny
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