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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 

2015 poz. 1249), 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (mówi o 

zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji w stosunku do osób, przed 18 rokiem życia) (Dz. 

U. 1982 nr 35 poz. 228), 

 Statut  Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WZMACNIANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI SZKOŁY 

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 

2017/2018 jest Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.  

W Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie priorytet ten jest 

realizowany wielokierunkowo: przez Dyrekcję poprzez nadzór nad podejmowanymi 

działaniami wynikającymi z planów pracy Szkoły dotyczących wychowania, przez 

pedagogów podczas spotkań i rozmów z uczniami, przez nauczycieli podczas prowadzenia 

lekcji i dyżurowania na przerwach, a także przez wszystkich pracowników szkoły poprzez 

właściwe ukierunkowywanie uczniów swoją postawą.  

Szczególne i długofalowe zadanie mają przed sobą w tym względzie wychowawcy 

klas, wspierani przez Dyrekcję, pedagogów i innych nauczycieli, tworzących z nimi w razie 

potrzeby zespół wychowawczy. 

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie właściwej opieki nad uczniami klasy,  

którą prowadzi. W związku z tym powinien poznać ich warunki rodzinne  

i bytowe (ankiety, wywiady środowiskowe), oraz monitorować, jak radzą sobie  

z opanowaniem programu dydaktycznego (wymiana informacji z nauczycielami uczącymi).  

W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu szkolnego (np. wagary, niewłaściwe 

zachowanie) wychowawca może podjąć działania dyscyplinujące go (rozmowy, porady, kary 

na szczeblu wychowawcy). Jeżeli jego oddziaływania nie spowodują zmian w zachowaniu, 

zwraca się o pomoc do Szkolnego Zespołu Wychowawczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO 

 

1. Zespół Wychowawczy powołuje się w celu koordynacji zadań wynikających z 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

2. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą: 

 Dyrektor szkoły, 

 Wicedyrektorzy, 

 Pedagodzy szkoły, 

 Wychowawcy klas. 

3. Cele i zadania Zespołu Wychowawczego to w szczególności: 

 analizowanie sytuacji wychowawczej i dydaktycznej w szkole, biorąc pod uwagę 

przede wszystkim uczniów trudnych wychowawczo oraz z trudnościami w nauce, 

 koordynacja współdziałania przedstawicieli Rady Pedagogicznej z wychowawcami w 

celu uzgodnienia działań wychowawczych wobec uczniów zagrożonych 

wychowawczo, 

 analizowanie, na wniosek wychowawcy, trudnej sytuacji ucznia i zwracanie się z 

prośbą o pomoc materialną, 

 współpraca z pedagogiem w celu ustalenia zasad pomocy pedagogicznej i 

psychologicznej dla uczniów. 

4. Posiedzenie Szkolnego Zespołu Wychowawczego zostaje zorganizowane na pisemną 

prośbę wychowawcy złożoną u pedagoga szkoły. Prośba powinna zawierać informacje  

o działaniach wychowawcy poprzedzających spotkanie. 

5. W spotkaniu Zespołu Wychowawczego biorą udział: dyrektor, wychowawca, pedagog, 

uczeń, jego rodzice (opiekunowie) oraz inne osoby, których pomoc będzie potrzebna. 

6. Po zapoznaniu się z problemami ucznia Zespół Wychowawczy ustala formy pomocy. Może 

to być zalecenie konsultacji psychologicznej lub medycznej, zorganizowanie pomocy 

dydaktycznej, zasugerowanie właściwej terapii. 

7. Po przeanalizowaniu zachowania ucznia Zespół Wychowawczy może wnioskować  

o udzielenie kary dyscyplinarnej na szczeblu dyrektora szkoły.   

7. Upomnienia i nagany dyrektora szkoły mogą zostać anulowane na pisemny wniosek 

wychowawcy, zawierający informacje o pozytywnych zmianach w zachowaniu ucznia. 

Okres próby ustala się na dwa miesiące. 

 



 

 

WNIOSEK O ZWOŁANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO 

 

Proszę o zwołanie zespołu wychowawczego w sprawie ucznia 

 

………………………………………………………………………………………………… 

                       
nazwisko i imię                                                                                                                                       klasa 

Przyczyna prośby o zwołanie Zespołu Wychowawczego: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Opis podjętych działań przez wychowawcę ucznia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

W skład Zespołu Wychowawczego zapraszam: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

       …………………………………………… 

         
data i podpis wychowawcy klasy 



 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO 

 

Posiedzenie dotyczy ucznia …………………………………………………………………… 

 

Klasa ………………………                                Data…………………………………………    

 

Opis problemu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Działania podjęte przez wychowawcę: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Postanowienia: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy członków posiedzenia: 

 Uczeń ………………………………………………………………………………… 

 

 Rodzice/prawni opiekunowie ………………………………………………………… 

 

 Dyrektor szkoły ……………………………………………………………………… 

 

 Wychowawca ………………………………………………………………………… 

 

 Pedagog ………………………………………………………………………………. 

 

 Nauczyciele …………………………………………………………………………… 

  

                                                                                                 ………………………………   

                  podpis i pieczęć Dyrektora szkoły 


