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UCHWALA Nr. 6212 "i
ZARZA,DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia ‘,Z1 i e s'ni°cc ,2ofir"

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Trzemietowie

Na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm. 1 )

uchwala Sig, co nastpuje:

§ 1. Do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Trzemietowie wprowadza sic
zakcznik pod nazwq „Samodzielna grupa wychowawcza w Karolewie Dom Dziecka
w Trzemictowie" w brzmieniu zakcznika do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sic Dyrektorowi Domu Dziecka w Trzemietowie.
§ 3. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjccia.

Przewodniczqcy
Zarzqdu Powiatu Bydgoskiego
Starosta Bydgoski
Czlonkowie Zarz
•

W "ciec L Porzych
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• wymienionej ustawy ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
hmany
Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r.
Nr 102; poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, Dz. U z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Dz. U. Nr 223, pOz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142,
Nr28 poz.146, Nr 40 poz.230'Nf 106 poz. 675, oraz z 2011 r., Nr 21 , poz. 113.

A PRAikie
n Orli);

DOM DZIECKA
Trzemictowo17, 86-014 SICIENKO
tel. 052 381 50 24, fax 052 381 51
07
NIP 967-00-55-817. www.domdziecka.lo.p:

Trzemiqtowo, 23.09.2011r.

D.Dz. IV/0718/130/2011

Zarzqd Powiatu Bydgoskiego
Wniosek o zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnej Grupy
Wychowawczej (w Karolewie)

W oparciu o potrzeby organizacyjne Domu Dziecka w Trzemictowie proszq
•

o zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnega Samodzietnej Grupy Wychowawczej w
Karolewie.
Grupa 14 wychowankOw bgdzie zajmowata pomieszczenia w budynku internatu,
skrzydto A w Karolewie, 86-022 Dobrcz.

•

DOM DZIECKA
Trzemktowo17, 86-014 SICIENKO
tel. 052 381 50 24, fax 052 381 51 07

NIP 967-00-56-817, www.domdziecka.lo,pI

Zalgcznik do regulaminu

Samodzielna grupa wychowawcza

w Karolewie

•

•

Dom Dziecka w Trzemietowie

2011 r.
I. Regulamin samodzielnej grupy wychowawczej funkcjonuje w ramach
struktury organizacyjnej Domu Dziecka w Trzemktowie.
II. 2ycie wychowankow organizowane INdzie w oparciu o standardy opieki i
wychowania okreglone w rozporzqdzeniul i ustawie o pomocy
spoteczner
1. Opis organizacji pracy w catodobowej placowce opiekuriczo-wychowawczej.
Cel gtowny:
1) Placowka opiekuriczo-wychowawcza:

a)
b)
c)
d)
e)

• Zapewnia dziecku catodobowq opiekg i wychowanie oraz zaspokaja jego
niezbqdne potrzeby, w szczegolnogci emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne,
bytowe, spofecznct
Umoiliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, ie sqd
postanowi inaczej;
Podejmuje dziatania w celu powrotu dziecka do rodziny;
Zapewnia dziecku dostqp do ksztatcenia dostosowanego do jego wieku i moiliwosci
rozwojowych oraz wyrownywanie opoinieri;
Obejmuje dziecko dziataniami terapeutycznymi, korekcyjnymi itp.;
Zapewnia korzystanie z przystugujqcych gwiadczeri zdrowotnych.

2) Gtownym celem funkcjonowania samodzielnej grupy wychowawczej jest
wszechstronne przygotowanie wychowankow do samodzielnego funkcjonowania w
spoteczeristwie.

2. Cele szczegotowe (przyktadowe):
a) Nabycie umiektnoki rozwiqzywania problernow codziennego iycia,
b) Przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania grodkami finansowymi
(kieszonkowe i zakup odzieiy itp.)
c) Nabycie umiektnogci zatatwiania spraw w urzqdach i instytucjach,
d) Wtakiwe korzystanie ze sprzqtow domowych,
e) Umiejqtnoge samodzielnego przygotowywania positkow,
f) Utrwalenie potrzeby dbania o higienq osobistq i estetykq otoczenia,
g) Ugwiadomienie potrzeby pielcgnowania tradycji,
h) Nauka kulturalnego i rozsqdnego rozwiqzywania konfliktow,
i) Trening samodyscypliny,
j) Ugwiadamianie potrzeby ksztatcenia i zdobywania kwalifikacji (motywowanie).
k) U4wiadomienie potrzeby i sensu posiadania pracy zawodowej,
I) Nabycie umiektnogci racjonalnego gospodarowania (oszczqdzania) — m.in.
prqdem, wodq, gazem, itp.
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Dz.U. 2007 Nr 201 poz. 1455 z 19 paidziernika 2007r. w sprawie placowek opiekuriczo-wychowawczych.
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m) Rozumienie sensu posiadania rodziny oraz umiektnok okreglenia wtasnych
zasad wspotdziatania z rodzinq biologicznq.

3. Zasady funkcjonowania grupy

•

1) Do grupy kierowani sq wychowankowie, ktOrzy zaakceptowali regulamin grupy.
2) Do grupy kierowani sq wychowankowie o poziomie funkcjonowania umystowego
umoiliwiajqcego samodzielnq egzystenck.
3) Wychowankowie decydujqcy siq na udziat w realizacji programu grupy podpisujq
kontrakt z dyrektorem Domu Dziecka w Trzemktowie.
4) W przypadku nie wywiqzywania siq z podpisanego kontraktu — wychowanek poniiej
18 r. zycia wraca do jednej z grup socjalizacyjnych, natomiast w przypadku
wychowanka petnoletniego — nastqpuje skreglenie z ewidencji.

➢

4. Wykluczenie z grupy mole nastqpi4:
W wyniku raiqcego niedostosowania siq uczestnika grupy do panujqcych zasad i norm
spotecznych (np. grolby karalne, celowe spowodowanie uszkodzeri data itp.).
Ostatecznq decyzjq o usuniqciu uczestnika grupy podejmuje Dyrektor Domu Dziecka.

5. Wychowawca — zadaniem wychowawcy jest:

•

1) Stymulowanie wychowank6w, w procesie rozwoju fizycznego, poznawczego,
spotecznego i emocjonalnego, niesienie pomocy, ale nie wyrqczanie podopiecznych
w podejmowanych przez nich dziataniach.
2) Pomoc wychowankom na zasadzie doradztwa.
3) Tworzenie warunkow do przekazywania praktycznych umiektnoki.
4) Nadzor nad pracami porzqdkowymi w grupie i kontrola czystoki.
5) Wspotpraca z rodzinq.
6) Wspotpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem, pracownikiem socjalnym oraz
psychologiem.
7) Opracowywanie Indywidualnego Planu Pracy (I.P.P).
8) Prowadzenie dokumentacji grupy.
9) Rozliczanie uczestnikOw grupy ze sposobu zarzqdzania powierzonymi im srodkami
finansowymi.
6. Uczestnik grupy — prawa:
1) Prawo do swobodnego wyra2ania mygli i przekonari w spos6b nieuwtaczajqcy
godnoki innych.
2) Prawo do korzystania z wyposa2enia lokalu.
3) Prawo do przyjmowania goki zgodnie z okreglonymi procedurami.
4) Prawo do decydowania o swoich sprawach, — jegli nie jest to sprzeczne z
ogolnie przyjqtymi normami spotecznymi.
5) Prawo do swobodnego dysponowania swoim czasem wolnym.
6) Prawo do wspotuczestnictwa, jegli jest podejmowana decyzja w jego sprawie.
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7)
8)
9)
10)
11)
12)

Prawo do korzystania z doradztwa pedagogicznego i psychologicznego.
Prawo do wspOtuczestnictwa w tworzeniu IPP.
Prawo do opieki medycznej.
Prawo do odpowiednich warunkow do nauki i wypoczynku.
Prawo do otrzymywania kieszonkowego.
Prawo do zabezpieczenia w odziei, obuwie, grodki czystoki na miarq
rzeczywistych potrzeb i moiliwosct finansowych grupy.

7. Uczestnik grupy — obowigzki:

•

1) Obowiqzek realizowania nauki szkolnej z pozytywnymi wynikami, przygotowywania
siq do zajqd, sumiennego uczestnictwa w praktykach zawodowych.
2) Obowiqzek dbania o higienq osobistq i estetykg otoczenia.
3) Obowiqzek wtagciwej dbatogci o powierzone mienie.
4) Obowiqzek rozliczania sig z dokonanych wydatkow.
5) Obowiqzek przebywania w grupie po godzinie 21:00.
6) Obowiqzek przestrzegarita &Sty rrocnej w godzinach 22:00— &Oft.
7) Obowiqzek przestrzegania zasad BHP podczas wykonywania prac zwiqzanych
z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
8) Obowiqzek przestrzegania zasad wspotpracy, wspottycia i szacunku w grupie
rowiegniczej.
9) Obowiqzek wspOtpracy w procesie wychowania i terapii.
10) Obowiqzek przestrzegania regulaminu grupy.

8. Zasady funkcjonowania grupy:

•

1) Do samodzielnej grupy wychowawczej wychowankOw kieruje Dyrektor Domu Dziecka
z uwzglqdnieniem pozytywnej opinii zespotu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
2) Do grupy kierowany mote by6 wychowanek domu dziecka, ktory realizuje obowiqzek
szkolny, wyrata zgok na umieszczenie w grupie oraz podpisze kontrakt, zapoznat siq
z Regulaminem grupy i zobowiqzuje siq do jego przestrzegania.
3) WychowankOw obowiqzuje zakaz picia alkoholu, palenia papierosow, utywania
narkotyk6w oraz innych grodkow majqcych negatywny wptyw na zdrowie.
4) Zabroniona jest wszelka przemoc fizyczna i stowna.
5) Wychowankowie opuszczajq teren placowki za zgodq i wiedzq dyturujqcego
wychowawcy.

9. Dokumentacja merytoryczna i finansowa prowadzona w grupie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dziennik zajc6.
Zeszyt wyjk.
Zeszyt kontaktow z rodzinq (przepustki).
Zeszyt kontaktow ze szkotq, zaktadem pracy.
Ewidencja zakup6w (wraz z rachunkami, fakturami) - prowadzi koordynator.
Karta pobytu dziecka.
Kartq udziatu w zajqciach specjalistycznych.
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8) Arkusze badan i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.
9) IPP.
10) Kronika.

10. Kontrakt:
1) Kontrakt z wychowankami zawiera siq na okres roku szkolnego z uwzglgdnieniem
wakacji nastqpujqcych po danym roku szkolnym.
2) Zmiany kontraktu wymagajq pisemnej zgody w postaci aneksu.
3) Kontrakty poszczegolnych wychowankOw mogq siq roinie pod wzglqdem
merytorycznym, — poniewai przy ich tworzeniu naleiy brae pod wzglqd wiek i
moiliwosci rozwojowe wychowanka.
11. Formy i metody pracy w grupie:
1) Rozmowy wychowawcze — indywidualne.
2) Praca wychowawcza reatioterwarm Perm* ratOgrupowych.
3) Roinorodne oddziatywania wychowawcze, wykorzystujqce najnowszq wiedzq
pedagogicznq i psychologicznq, dziatania wykorzystujqce wzorzec osobowy
wychowawcy.
4) Porady udzielane przez specjalistow Domu Dziecka w Trzemiqtowie:
✓ pedagoga,
✓ psychologa,
✓ pracownika socjalnego,
5) Tworzenie i wspolne realizowanie IPP.
6) Bie2qca analiza wydarzeri.
7) Organizacja spotecznoki grupy.
12. Osobq odpowiedzialnq za prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej
zwiqzanej z dziatalnogciq samodzielnej grupy wychowawczej jest koordynator.
13. Zasady finansowania uczestnikow grupy:
1) Stawkq dziennq Zywieniowq na jednego wychowanka ustala Dyrektor Domu Dziecka.
2) Zakupu odzieiy i obuwia wychowanek dokonuje sam lub przy udziale wychowawcy
prowadzqcego.
3) Pozostate wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem grupy tj. optatq za media, grodki
czystoki, odziei, Iekarstwa, opiekq wychowawczq, podrqczniki ponosi bezporednio
placowka.
4) Pozostate gwiadczenia wedtug przepisow.
14. Opis warunkow lokalowych:
1. Samodzielna grupa wychowawcza zajmuje pomieszczenia na I piqtrze budynku
Zespotu Szkot Agro-Ekonomicznych w Karolewie, gm. Dobrcz.
5

2. Na terenie znajduje siq park ze stawem. Do dyspozycji jest boisko. W pomieszczeniu
obok znajduje sig sala gimnastyczna, z ktorej wychowankowie bcdq mogli korzystae.
3. W pobliskiej szkole wychowankowie mogq zdobywa6 wyksztatcenie w zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)

Technikum rolnicze,
Technikum ekonomiczne,
Technikum 2ywienia i gospodarstwa domowego,
Technikum architektury krajobrazu,
Zasadnicza szkota zawodowa- kucharz matej gastronomi i dia
mtodocianych pracownikow (wielozawodowa)

4. Szkota podstawowa i gimnazjum sq w pobliskiej miejscowogci.

15.STRUKTURA ZATRUDNIENIA

•

Wskainik zatrudnienia:
1.Wychowawca koordynator- I etat
2.Wychowawcy — 3,5 etatu
Kwalifikacje kadrowe wedtug obowiqzujqcego standardu.
19.Koordynator w wyznaczonym terminie przedktada rachunki i dokonuje rozliczenia
dziatalnoki w Karolewie.
20. Kwestie nieustalone Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Domu Dziecka.

•

/REKTOR
c/s w T
Do 6 zlelea
gr Miroslaw
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DOM DZIECKA
Trzemigtowo17, 86-014 SICIENKO
tel. 052 381 50 24, fax 052 381 51 07
NW 967-00-56 -817 . www.domdziecka.lo.pl

Zakres obowigzkow koordynatora
Koordynator — wychowawca podlega bezpo§rednio Dyrektorowi Domu Dziecka w
Trzemietowie.

I. Zakres obowi4zkow wychowawcy
1. Opracowuje i realizuje indywidualne plany dzialan opiekuliczowychowawczych wobec wychowankow, uczestniczy w opracowaniu ramowego
planu pracy wychowawczej.
2. Organizuje zajecia dostosowane do potrzeb i mo2liwoki podopiecznych.
3. WspOlpracuje ze srodowiskiem wychowankow.
4. Odpowiada za zdrowie wychowankOw.
1. Wychowawca bierze czynny udzial w pracach zespolu do spraw okresowej
oceny sytuacji dziecka, przedstawiajqc wyniki efekty pracy wychowawczej oraz
stopien realizacji indywidualnych planow pracy z dzieemi.
2. Wychowawca jest zobowiqzany do aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach
Zespolu.
3. Wychowawca odpowiada za stan powierzonego mienia oraz funkcjonalnok,
estetyke i wyposa2enie oddanych mu do dyspozycji pomieszczen.
4. Wychowawca pracuje wedlug ustalonego na rok szkolny, tygodniowego
rozkladu zajgd z uwzglednieniem zmian w czasie ferii i przerw gwiqtecznych.
5. W przypadku stwierdzenia ucieczki lub niepowrotu wychowanka wychowawca
postepuje zgodnie z opracowanq procedurq.
6. Dzialajqc z upowaznienia dyrektora, wychowawca podejmuje ostatecznq
decyzjc dotyczqcq urlopowania wychowanka za zgodq sqdu (wzglednie
wstrzymania tego urlopowania) pod opiekq osoby wskazanej na zgodzie sqdu.
7. Wychowawca zobowiqzany jest do prawidlowego i systematycznego
prowadzenia nastcpujqcej dokumentacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dziennik zajee wychowawczych.
Indywidualny plan pracy.
Ramowy plan pracy z grupy wychowawczq.
Karty wyposa2enia wychowanka w odziez.
Scenariusze zajed ( w przypadku obowiqzku ich pisania).
Karta pobytu dziecka.

8. Wychowawca jest zobowiqzany do znajomoki aktualnych przepisow
regulujqcych pracy placowki, grupy, dostosowywania sic do postanowien
Konwencji o prawach dziecka a talc2e przepisOw bhp i p—po2.
9. Ka2dy przypadek nieszczOliwego wypadku dziecka oraz pracownika nale2y
niezwlocznie zglaszaa zgodnie z obowiqzujqcq procedurq do komisji
wypadkowej.

10. Kandy pracownik jest zobowiqzany do przestrzegania zapisow Ustawy o
ochronie danych osobowych.

II.Zadania koordynatora grupy:
1. Przygotowuje nastepujqce dokumenty programowo-organizacyjne:
a) Tygodniowy godzinowy rozklad pracy wychowawcow.
b) Miesieczny wykaz godzin ponadwymiarowych i zastepstw dorahlych.
c) Roczny plan kontroli wewnetrznej podleglych pracowkow.
d) Projekt rocznego planu urlopow wychowawcOw grupy.
2. Przydzial dodatkowych czynnoSci podleglym pracownikom,
3. Projekty dokumentow wewnetrznych zwiqzanych z realizacjq wykonywanych
zadaii.
4. Zatwierdza przydzial kwot kieszonkowego dla wychowankow.
5. Koordynuje i nadzoruje pracy wychowawcOw grupy, zgodnie z planem pracy
placowki i obowiqzujqcymi przepisami.
6. WspOluczestniczy w opracowywaniu projektu planu rzeczowego i finansowego
grupy.
7. W porozumieniu z wychowawcami grupy, pedagogiem i psychologiem decyduje
o urlopowaniu wychowankow.
8. Odpowiada za prawidlowoge i bie2qcy tok prowadzenia dokumentacji przez
podleglych mu pracownikOw, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
9. Odpowiada za prawidlowe powierzenie i uzytkowanie majqtku placowki przez
podleglych mu pracownikOw/odpowiedzialnok materialna/.
III.Inne obowigzki i uprawnienia wychowawcy — koordynatora.
1.
2.
3.
4.

Jest bezpogrednim przelozonym sluThowym wychowawcOw grupy.
Decyduje w bie4cych sprawach podleglych mu pracownikow.
Na wniosek dyrektora dokonuje oceny pracy podleglych mu pracownikow.
Wnioskuje do dyrektora placOwki w sprawach nagrod i wyro2nieti oraz kar
porzqdkowych podleglych mu pracownikow.
5. Ma prawo u2ywania pieczqtki osobistej oraz podpisywania pism i dokumentow,
kt6rych trek jest zgodna z zakresem zadan i kompetencji.
6. Odpowiada sluzbowo przed dyrektorem, organem prowadzqcym i organem
nadzorujqcym za:
a) Sprawnog6 organizacyjnq i poziom pracy wychowawczej,
b) Poziom pracy i stan doskonalenia zawodowego podleglych mu pracownikow,
c) Realizacje standardow wychowania i opieki zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami,
d) Przydzial wychowawcom grupy, opieki nad poszczegolnymi wychowankami,
e) Stan sprawno§ci technicznej urzqdzen i wyposa2enia w grupie.
f) Przygotowanie wykazu i zgodnie z przepisami rozliczenie technicznej bazy grupy
wychowawczej,
g) Przygotowanie wykazu i rozliczenie zgodnie z przepisami: godzin
ponadwymiarowych i zastepstw dora2nych realizowanych w grupie,
h) Zapewnienie realizacji planu pracy placowki, zalecen organu nadzoru, organu
prowadzqcego przez podleglych mu pracownikow,
i) WlaSciwq atmosfere i dyscypline pracy podleglych mu pracownikOw,
2

j) Przestrzeganie przepisow bhp, p. poz. przez podleglych pracownikow
i wychowankOw,
k) Realizacjc opracowanego rocznego planu kontroli wewrietrznej podleglych mu
pracovvnikow w tym nadzoru pedagogicznego nad podleglymi pracownikami
pedagogicznymi,
1) W przypadku zachorowania lub wystqpienia jakiejkolwiek innej przeszkody
uniemo2liwiajqcej podjecie pracy, koordynator jest zobowia czany do jak
najszybszego powiadomienia o tym fakcie dyrektora.

W sprawach nieobjetych niniejszym zakresem czynno§ci majq zastosowanie przepisy
Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego.

•
Ogwiadczam, 2e znane mi sq przepisy w zakresie moich obowiqzkow i za ich
wykonanie ponosze pelnq odpowiedzialno§e.
Powy2szy zakres czynno§ci otrzymalemilam do wiadomoki i wykonania.

•

3
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DOM DZIECKA
Trzemiqtowo17, 86-014 SICIENKO
7
tel. 052 381 50 24, fax 052 381 51 0
NIP967-0581,w.domzleckap

Zalqcznik nr 1
OBOWIAZKI WYCHOWAWCY
Placowki opiektuiczo - wychowawczej
Podstawowym obowiqzkiem wychowawcy jest opieka nad powierzonq
gromady dzieci. Obowiqzek ten wychowawca realizuje poprzez organizowanie
gromady w zdyscyplinowany, Swiadomy celow i zada6 zespol wychowank6w przez
ciqglq i systematycznq pracy z wychowankami przy §cislym wspoldzialaniu z
pedagogiem, psychologiem i pracownikiem socjalnym.
1. Wychowawca odpowiada za bezpieczenstwo, higieny i zdrowie powierzonych mu
wychowankow, a w szczegolno§ci:
A. Czuwa nad ich zdrowiem kiemjae w razie potrzeby do pielegniarki, lekarza,
pogotowia ratunkowego, itp.
B. Organizuje zajecia w sposob zapewniajqcy calkowite bezpieczetistwo,
wykluczajqc mo2liwo§e wypadkOw.
C. Zapewnia higieniczne warunki i systematycznie kontroluje czystok osobistq
wychowankow.
2. W przypadku samowolnego opuszczenia placowki przez wychowanka, wychowawca
zglasza fakt policji (druk), informuje rodzicOw (opiekunow) a w przypadku
wychowanka z postanowienia sqdowego rOwnie2 sod.
3. 0 powrocie wychowanka, wychowawca zawiadamia (przez biuro placOwki) wszystkie
wymienione wczegniej instytucje.
4. Doprowadzenie wychowanka z ucieczki nalezy do placowki.
5. Wychowawce obowiqzuje znajomok i stosowanie, zasad bhp i ppo2. dla mlodziezy
szkolnej.
6. Wychowawca zabezpiecza warunki materialno - bytowe wychowankow.
A. Troszczy sic o odzie2, obuwie, bielizne, materialy niezbedne do utrzymania
higieny, rzeczy potrzebne do realizacji edukacji szkolnej.
B. Pomieszczenia grupy urzqdza zgodnie z wymogami higieny i estetyki.
C. Wspolnie z wychowankami konserwuje i dba o oddany do uzytku grupy sprzet
oraz urz4dzenia.
D. Analizuje okoliczno§ci strat i zniszczen. Sporzqdza protokoly wybrakowania
(przedklada w sekretariacie).
E. Konieczne naprawy i remonty zglasza w sekretariacie.
7. Wychowawca ponosi odpowiedzialno§e za stan i poziom pracy wychowawczej grupy.
A. Wdraza wychowankow do samodzielnej pracy. Najlepiej gdyby to byla praca
spolecznie u2yteczna, przynoszqca wymierne rezultaty.
B. Wychowawca odznacza sic wysokq kulturq:
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✓ Do wychowankow odnosi sic z szacunkiem.
✓ Dopilnowuje przestrzegania przez wychowankow regulaminu.
✓ Nie stosuje §rodkOw wychowawczych poni2ajqcych godno§e
wychowanka oraz podwa2ajqcych autorytet pracownikow.
8. Wychowawca winien poznad wszechstronnie wychowankow swojej gromady:
warunki §rodowiskowe, predyspozycje fizyczne i psychiczne, uzdolnienia i
zainteresowania.
9. Wspoldziala z rodzicami i nauczycielami w zakresie przygotowania wychowankow do
usamodzielnienia.
10. Wychowawca czuwa nad postepami w nauce. Stara sic o podniesienie wynikow
nauczania poprzez:
A. Organizowanie wlakivvych warunkow do odrabiania prac domowych.
B. Organizowanie pomocy uczniom slabszym i opo2nionym w nauce.
C. Ksztaltowanie i rozwijanie zainteresowati w celu ulatwienia podjecia decyzji w
zwiqzku z wyborem zawodu, zgodnie z mo2liwogriaffit city-Chem-ark-a.
11. Prowadzi dokumentacje grupy w sposOb i na zasadach przyjetych w placowce.
12. Wychowawca kierujqcy procesem wychowawczym dziecka bezpogrednio odpowiada
za realizacjc zadan wynikajqcych z indywidualnego planu pracy oraz pozostaje w
stalym kontakcie z rodzinq dziecka.
13. Przestrzega dzienny i tygodniowy rozklad zajee.
14. Wychowawce obowiqzujq zarzqdzenia i postanowienia publikowane w Dziennikach
Urzedowych i wprowadzane przez dyrektora placowki.
15. Wychowawca zobowiqzany jest do przestrzegania zasad etyczno - moralnych i
tajemnicy sluzbowej placowki.
16. Wychowawca jest obciq2ony odpowiedzialno§ci4 z tytulu nadzoru nad powierzonym
mieniem w/g kodeksu pracy ( Dzial V Rozdzial II KP).
17. Wychowawca zobowiqzany jest brae czynny udzial w 2yciu i dzialalno§ci placowki.
18. Wychowawcy nie wolno pozostawie wychowankow bez opieki.
19. Wychowawca zobowiqzany jest do prawidlowego i systematycznego prowadzenia
nastepujqcej dokumentacji:
A.
B.
C.
D.
E.

Dziennik zajee wychowawczych.
Indywidualny plan pracy z dzieckiem.
Ramowy plan pracy z grupq wychowawczq.
Karty wyposaZenia wychowanka w odzie2.
Scenariusze zajce (na zlecenie dyrektora w czasie stazu, oceny, lub innej
uzasadnionej sytuacji opiekuliczo-wychowawczej).
F. Karta pobytu dziecka.
21. Bezpo§rednim przelozonym wychowawcy jest koordynator grupy.
22. Wychowawca wykonuje talc& inne polecenia dyrektora i koordynatora wynikajqce z
toku pracy wychowawczej i sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
3. W sprawach nieobjetych niniejszym zakresem czynno§ci majq zastosowanie przepisy
Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego.
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