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Załącznik do Uchwały nr 2/17/18                     
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2                              

im. Mikołaja Kopernika w Olecku                                     
z dnia 12 września 2017r.  

  
  

ZAŁOŻENIA I ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCY 
KLASY Z WYCHOWAWCĄ WSPOMAGAJĄCYM                        

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
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1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczącemu w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą” oraz drugiemu nauczycielowi, zwanemu 

„wychowawcą wspomagającym”, zgodnie z wykazem w Tabeli nr 1. 

2. Powierzenie funkcji wychowawcy wiąże się z miesięczną gratyfikacją finansową określoną                   

w odrębnych przepisach. Wychowawca w ramach wynagrodzenia prowadzi raz w tygodniu 

godzinę zajęć z wychowawcą zgodnie z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych, planuje                            

i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różne formy życia 

zespołowego, rozwijające ucznia i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć 

tematycznych z wychowawcą – „Plan pracy wychowawczej” oraz gromadzi dokumentację 

własnej pracy wychowawczej i opiekuńczej w „Teczce wychowawcy”. 

3. Funkcja wychowawcy wspomagającego jest funkcją społeczną, dla której nie została 

przewidziana gratyfikacja finansowa. Jakość, skuteczność i częstotliwość zaangażowania 

wychowawcy wspomagającego w pracę wychowawczo-opiekuńczą i organizacyjną oddziału 

jest uwzględniana przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego i ma charakter uznaniowy. 

4. Szczegółowe zadania i obowiązki wychowawcy klasy określa Statut Szkoły Podstawowej                    

Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 

5. Delegowanie wychowawcy wspomagającemu czynności o charakterze administracyjnym              

(z wyłączeniem wyprowadzania dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania: dzienniki 

lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa), wychowawczo-opiekuńczym a także działań i zadań 

nadających pracy wychowawczej walor systemowości: koordynowania i integrowania 

działalności wychowawczej szkoły  w oparciu o programu wychowawczy i program 

profilaktyki - wymaga każdorazowo nadzoru wychowawcy, ścisłej współpracy obu stron i nie 

zwalnia wychowawcy z odpowiedzialności za jakość powierzonych mu zadań. 

6. Wychowawca wspomagający przede wszystkim pełni rolę doradczą i wspierającą                         

w odniesieniu do wychowanków i ich rodziców (prawnych opiekunów) i wychowawcy. 

7. Wychowawca we współpracy wychowawcą wspomagającym przede wszystkim:  

1) bierze udział w spotkaniach z rodzicami oraz w wyjazdach z uczniami (wycieczkach 

klasowych, szkolnych);  

2) dokonuje rozpoznania potencjału zespołu uczniowskiego i na bieżąco monitoruje zmiany 

w tym zakresie, podejmuje stosowne działania; 

3) angażuje się w realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej określonej                                

w odrębnych przepisach;  

4) kontroluje oceny uzyskiwane przez wychowanka z poszczególnych przedmiotów oraz 

postępy w zachowaniu i organizuje właściwą pomoc, w tym koleżeńską; 

 5) kontroluje realizację obowiązku szkolnego poprzez systematyczne sprawdzanie 

obecności uczniów na zajęciach w ciągu dnia i podejmuje na bieżąco stosowne działania 

zaradcze; 
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6) bada przyczyny opuszczania zajęć bez usprawiedliwienia, niezwłocznie powiadamia                       

o tym rodziców (prawnych opiekunów), pedagoga szkolnego, psychologa i stara się 

skutecznie zapobiegać takim przypadkom;  

7) współpracuje z samorządem uczniowskim, pobudza uczniów do realizacji zadań 

wynikających z planu pracy szkoły;  

8) sprawuje opiekę organizacyjną nad projektami edukacyjnymi uczniów swojego oddziału 

oraz uwzględnia udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego przy wystawianiu 

oceny z zachowania; 

9) dokonuje okresowej ewaluacji podejmowanych działań. 

8. W przypadku nieobecności wychowawcy dyrektor powierza wychowawcy wspomagającemu 

zastępstwa doraźne na zajęciach z wychowawcą oraz prowadzenie spotkań z rodzicami                       

i inne czynności przewidziane dla wychowawcy oddziału, o ile nie koliduje to z innymi 

zadaniami wykonywanymi przez wychowawcę wspomagającego. 

9. Ponadto wychowawca i wychowawca wspomagający zobowiązani są w roku szkolnym 

2017/2018 do:  

1) dokonania analizy predyspozycji oraz oczekiwań uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) odnośnie zajęć pozalekcyjnych, wyników nauczania i sprawdzianu po szkole 

podstawowej, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego we współpracy z pedagogiem 

szkolnym i przekazania niezbędnych danych na pierwszym spotkaniu zespołu klasowego; 

2) przypomnienie o zasadach bezpiecznego zachowania się w szkole oraz w drodze                                

do i ze szkoły;  

3) zapoznania uczniów ze statutem – prawa, obowiązki ucznia, nagrody, kary oraz 

wewnętrznymi regulaminami i procedurami określającymi podstawowe zasady życia 

szkoły (m. in. jednolity strój uczniowski, obuwie na zmianę); 

4) zapoznanie lub przypomnienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania – kryteria 

zachowania, sposób oceniania, samoocena ucznia, ocena koleżeńska, możliwość 

odwołania się od oceny, poprawy oceny; 

 5) zapoznanie uczniów z wykazem obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

zajęć pozalekcyjnych;  

6) podanie do wiadomości tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz 

podanie adresu strony internetowej szkoły jako głównej platformy komunikacyjnej 

(www.sp2.olecko.edu.pl ); 

7) powołania samorządów oddziałowych i przeprowadzenia rozmowy o samorządności                     

do 15 września 2017r.; 

8) ustalenia dyżurnych klasowych i zakresu ich odpowiedzialności; 

9) zaplanowanie pracy wychowawczej klasy, tj. tematyki zajęć z wychowawcą, ważnych 

wydarzeń w życiu klasy, wycieczek, wyjazdów, uroczystości klasowych w korelacji                              

z programem wychowawczo-profilaktycznym - opracowania planu pracy wychowawczej 
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do 20 września 2017 r. z uwzględnieniem kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, 

wniosków do pracy wychowawczej w bieżącym roku szkolnym oraz opinii uczniów                            

i rodziców (prawnych opiekunów); 

10) objęcie opieką uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno -

pedagogicznej (przygotowanie krótkich informacji ze wskazówkami do pracy dla 

nauczycieli) – do 20 września 2017r.; 

 11) monitorowania obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, w tym na zajęciach 

wychowania do życia w rodzinie; 

12) przeprowadzenia spotkania organizacyjnego z nauczycielskim zespołem klasowym                      

do 18 września 2017r. oraz innych spotkań umożliwiających bieżące rozwiązywanie 

problemów dydaktyczno-wychowawczych, monitorowanie osiągnięć i postępów uczniów            

w tym podsumowujących pracę dydaktyczno-wychowawczą oddziału; 

13) organizowania spotkań z rodzicami w ustalonych terminach oraz przeprowadzenia                          

co najmniej jednej „wywiadówki partnerskiej” i wskazania rodzicom (prawnym opiekunom) 

dnia tygodnia, w którym będą możliwe indywidualne konsultacje rodziców z wychowawcą, 

zgodnie z wykazem w Tabeli nr 2; 

 14) zaplanowania i przeprowadzenia, w uzgodnieniu z uczniami i ich rodzicami (prawnymi 

opiekunami), co najmniej jednej imprezy integrującej zespół klasowy w roku szkolnym; 

 15) oprowadzenia uczniów klasy I po szkole (7 września 2017 r.) – szatnia, sekretariat, 

stołówka, gabinet dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, psychologa, biblioteka, sklepik, 

świetlica i księgowość; 

16) aktywnego udziału w opracowywaniu zmian w statucie szkoły oraz współdziałania przy 

opracowywaniu tematyki działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym oraz 

planu pracy wychowawczej danego oddziału; 

10. Miejscem indywidualnych rozmów z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest gabinet pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej sala 104 (parter) lub sala przypisana danemu oddziałowi. 

 

Powyższe zasady i przydział został ustalony w porozumieniu z Radą Pedagogiczną             

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na posiedzeniu w dniu 12 września 

2017 roku – protokół nr 2/2017/2018. 
        Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
Barbara Taraszkiewicz 

 
 
 
 


