Załącznik nr 3

STANDARDY PRACY WYCHOWAWCY KLASY
W ZESPOLE SZKÓL INFORMATYCZNYCH
i SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W SŁUPSKU
Na podstawie:
1. Statutu Szkoły
2. Programu Wychowawczego Szkoły
I. Wychowawca klasy systematycznie i prawidłowo prowadzi dokumentację klasy
Na dokumentację klasy składa się:
a) dziennik lekcyjny
b) arkusze ocen
c) świadectwa szkolne
d) plan pracy wychowawczej klasy na dany rok szkolny w tym rozkład godzin wychowawczych
przygotowany wspólnie z rodzicami i uczniami
e) Karty Zachowania (przekazywane pedagogowi szkolnemu)
f) indywidualna wychowawcza dokumentacja ucznia
g) teczka wychowawcy
II. Wychowawca posiada podstawowe umiejętności psychospołeczne
a)
b)
c)
d)
e)
f)

stosuje metody aktywnego uczenia się podczas zajęć wychowawczych
wspiera uczniów w trudnościach i niepowodzeniach
motywuje uczniów do systematycznej nauki
umiejętnie stosuje techniki rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji
umiejętnie stosuje techniki komunikacyjne
ma życzliwe relacje z uczniami i rodzicami

III. Wychowawca diagnozuje klasę oraz poszczególnych uczniów
a) stosuje różne metody i techniki diagnozy klasy jako zespołu
b) rozpoznaje indywidualne potrzeby i zainteresowania uczniów
c) na bieżąco diagnozuje trudności wychowawcze oraz stan zagrożeń środowiskowych oraz
wspólnie z zespołem wychowawczym opracowuje plan oddziaływań socjoterapeutycznych i
profilaktycznych
IV. Wychowawca współpracuje z rodzicami
a) ustala harmonogram spotkań na bieżący rok szkolny
b) organizuje spotkania z rodzicami
c) zapoznaje rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły – Statut szkoły, program
wychowawczy, program profilaktyczny i inne regulaminy
d) na bieżąco informuje rodziców o postępach, niepowodzeniach i frekwencji uczniów
e) zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły
f) dokumentuje wszelkie kontakty z rodzicami
V. Wychowawca prowadzi świadoma i planową pracę wychowawczą i profilaktyczną

a) prowadzi godziny wychowawcze wg rozkładu godzin wychowawczych
b) realizuje program wychowawczy klasy
g) zapoznaje uczniów z podstawowymi dokumentami szkoły - Statut szkoły (w szczególności
WSO), program wychowawczy, program profilaktyczny i inne regulaminy
c) promuje wśród uczniów samorządność
d) współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
wspierającymi pracę
wychowawczą w klasie
e) planuje i organizuje imprezy klasowe, wycieczki, biwaki, formy pracy pozaszkolnej
f) wspólnie z uczniami ustala ocenę z zachowania
VI Wychowawca stale wzbogaca swój warsztat pracy wychowawczej
a) aktywnie uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego
b) uczestniczy w szkoleniach WDN, Radach Szkoleniowych
c) uczestniczy w zewnętrznych kursach doskonalenie
umiejętnościami wychowawczymi
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