REGULAMIN ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW
INTERNATU W ZESPOLE SZKÓŁ GOSPODARCZYCH
§1
W celu właściwego sprawowania opieki nad uczniami oraz stwarzania warunków
do harmonijnego rozwoju poprzez odpowiedni dobór środków oddziaływania
wychowawczego funkcjonuje Zespół Wychowawców.
§2
W skład Zespołu Wychowawców wchodzą:
- Kierownik Internatu
- Przewodniczący ZWI
-Wychowawcy Internatu.
§3
Zespół Wychowawców pracuje na podstawie Rocznego Planu Pracy OpiekuńczoWychowawczej oraz Rocznego Planu Pracy ZWI zatwierdzonego na początku roku szkolnego
przez Dyrektora szkoły.
§4
Cele ogólne działalności zespołu:
1. Korelacja działań Zespołu Wychowawców z programem wychowawczym
i profilaktycznym szkoły
2. Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich
3 Eliminowanie zachowań agresywnych
4. Uświadamianie konsekwencji nieodpowiednich zachowań
5. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym
6. Wypracowanie form i metod pomocy dziecku i jego rodzinie w rozwiązywaniu
trudnych problemów związanych z wypełnianiem obowiązków szkolnych, z okresem
dorastania oraz w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych.
7.Organizowanie we współpracy ze szkołą i rodzicami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów ze specjalnymi problemami edukacyjnymi, w tym wspieranie uczniów
uzdolnionych.
§5

Zadania zespołu:
-

inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej
Internatu

-

opracowanie Rocznego Planu Działalności Opiekuńczo-Wychowawczej Internatu.

-

dokonanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej
Internatu, ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia efektów tej
działalności

-

podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i karania wychowanków

-

bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w Internacie poprzez gromadzenie informacji
dotyczących uczniów przejawiających niewłaściwe zachowanie w środowisku
internackim i szkolnym

-

omawianie trudnych sytuacji wychowawczych zaistniałych w internacie i
opracowanie
sposobu ich rozwiązań

-

monitorowanie frekwencji uczniów na nauce obowiązkowej w Internacie

-

podejmowanie decyzji w sprawie organizacji różnych form przeciwdziałania
negatywnym zjawiskom wychowawczym

-

czuwanie nad znajomością i przestrzeganiem przez uczniów praw i obowiązków
wychowanka w Internacie wynikających z Regulaminu Internatu i Statutu Zespołu
Szkół Gospodarczych

-

wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez
indywidualizację procesu wychowawczego

-

współpraca z rodzicami uczniów.
§6

Zespół ma prawo wnioskować do Dyrektora Szkoły o skreślenie ucznia z listy mieszkańców
Internatu.
§7
Zebrania zespołu odbywają się nie mniej niż dwa razy w semestrze.
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§8
Z zebrań zespołu sporządzane są protokoły.
§9
Sprawozdanie i wnioski z pracy zespołu przedstawia Dyrektorowi szkoły przewodniczący
zespołu dwukrotnie podczas roku szkolnego.
§10
Zespół wychowawców dokonuje aktualizacji i zmian w dokumentach Internatu po
zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły.
§11
Zespół wychowawców poprzez różne formy samokształcenia pogłębia wiedzę
z dziedziny pedagogiki i psychologii.
§12
Na posiedzenia Zespołu Wychowawców mogą być zapraszani inni pracownicy Internatu
i szkoły, a także przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających z placówką.
PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)
- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 97
poz. 674 ze zm.)
- Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
nr 61 poz. 624 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z dnia 02 września 2014r.)
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