Załącznik 1

REGULAMIN ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO
1. Zespół Wychowawczy jest organem opiniodawczym, wnioskodawczym Rady
Pedagogicznej w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych.
2. Zespół Wychowawczy pracuje według rocznego planu pracy, który jest częścią składową rocznego planu dydaktyczno wychowawczego szkoły.
3. Cele i zadania Zespołu Wychowawczego:
a/ współpraca z radą pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, Radą Rodziców,
Samorządem uczniowskim i organizacjami działającymi w szkole w zakresie
problemów wychowawczych, które ze względu na różnorodność występujących wśród dzieci naszej szkoły dokonano podziału na:
- przewinienia (drobne konflikty między uczniami, uczniami a nauczycielami, pracownikami obsługi i administracji),
- rozpatrywanie spraw uczniów, którzy naruszają swym postępowaniem zakres
współżycia społecznego,
- przewinienia szczególnie moralnie naganne,
- bójki, stosowanie przemocy fizycznej,
- zażywanie używek ( palenie tytoniu, picie alkoholu),
- konflikt ucznia z nauczycielem wynikający z nagannego stosunku ucznia do
nauczyciela
Ze względu na powyższy podział problemów stosuje się następującą gradację
środków zaradczych:
- rozmowa z uczniem
- rozmowa z rodzicami w obecności ucznia i dyrektora szkoły
- obniżenie oceny z zachowania poniżej oceny dobrej,
b/ gromadzenie informacji o zjawiskach patologicznych, występujących wśród
dzieci oraz wypracowaniu wniosków do działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych
c/ współpraca z OPS, PPP, policją i innymi organizacjami prowadzącymi pomoc materialną i działalność prewencyjną
d/ opracowanie wniosków wychowawczych przez Zespół do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego.
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4. Skład osobowy Zespołu Wychowawczego ZSP15 w Rybniku:
przew. Zespołu – społeczny z-ca dyrektora szkoły
pedagog szkolny
nauczyciel pełniący funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego
wychowawca świetlicy
dyrektor szkoły
przew. Zespołu samodoskonalenia nauczycieli kl. I-III
przew. Zespołu samodoskonalenia nauczycieli kl. V-VI
5. Skład osobowy Zespołu Wychowawczego ZSP15 zatwierdza Rada Pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu w kolejnym roku szkolnym .
6. W szczególnych okolicznościach dopuszcza się uzupełnienia lub rozszerzenia
składu zespołu.
7. Uchwały i wnioski przyjęte przez Zespół Wychowawczy podejmowane są zwykłą większością głosów, co najmniej 50% obecnością jej członków.
8. Uchwały podjęte przez Zespół uprawomocniają się po zatwierdzeniu przez
Radę Pedagogiczną i są respektowane przez wszystkich członków rady, rodziców i uczniów.
9. Wszelkie uchwały podjęte niezgodnie ze statutem i innymi regulaminami obowiązującymi w szkole są z mocy prawa nieważne.
10. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonawstwo uchwały uzasadniając swą decyzję na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej.
11. Tryb odwoływania się od uchwał Zespołu Wychowawczego ZSP15 jako organu Rady Pedagogicznej reguluje Statut Szkoły.
12. Posiedzenia Zespołu Wychowawczego są protokołowane w książce protokołów Zespołu i stanowi dokument pracy szkoły.
13. O zastosowanych środkach wychowawczych Zespół powiadamia ustnie lub
pisemnie zainteresowanych /np. rodziców, SU/, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia sprawy.
14. Od podjętej decyzji w ciągu 7 dni przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły.
15.Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni informuje rodziców o podjętej decyzji.
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