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ZAKRES ZADAŃ ORAZ UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH  
W RADOMIU 

 
 
 

Na początku każdego roku szkolnego dyrektor Ośrodka dokonuje formalnego przydziału 
wychowawstw i zadań dodatkowych w oparciu o arkusz organizacji placówki. 

Obowiązki nauczyciela-wychowawcy wynikają z zapisów art. 6 Karty Nauczyciela, a także 
z zapisów § 6 ust.1 ust. 2 , ust 3. Statutu SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu. 
  
1. Do zadań nauczyciela-wychowawcy należą w szczególności: 
 

1) organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej, opiekuńczej i rewalidacyjnej 
w powierzonej grupie wychowanków w oparciu o założenia przyjętego systemu 
wychowawczego; 

2) wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy w zakresie przygotowywania się do zajęć 
szkolnych, do samoobsługi oraz do współżycia społecznego; 

3) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz właściwych warunków higienicznych 
i zdrowotnych; 

4) wdrażanie wychowanków do utrzymywania na odpowiednim poziomie stanu estetycznego 
pomieszczeń grup wychowawczych i otoczenia, a także do poszanowania mienia 
społecznego; 

5) prowadzenie obserwacji wychowanków, konsultacji spostrzeżeń z pedagogiem, psychologiem 
i rodzicami, a także nauczycielami szkoły; 

6) kierowanie chorych lub podejrzanych o chorobę do pielęgniarki lub lekarza; 
7) prowadzenie zajęć wychowawczych wg miesięcznego planu pracy opracowywanego na 

podstawie Planu Pracy Ośrodka i przyjętego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego; 
8) rozpoznawanie potrzeb wychowanków i podejmowanie starań o ich pełne zaspokojenie; 
9) wzbogacanie własnego warsztatu pracy i wnioskowanie o jego doposażenie; 
10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
11) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez szkołę 

i instytucje wspomagające szkołę; 
12) udział w zebraniach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał; 
13) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;  
14) przestrzeganie zasad ustalonych w „ABC...WYCHOWAWCY’’; 
15) ścisłe przestrzeganie wewnętrznych „Procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia  dzieci i młodzieży demoralizacją”;  
16) przeciwstawianie się i natychmiastowe reagowanie w przypadkach występującej wśród 

uczniów agresji i przejawów zagrożenia demoralizacją oraz ujawnianie tych przypadków 
zgodnie z w/w „Procedurami”; 

17) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 
wypadek pożaru; 

18) respektowanie wszystkich praw wychowanka; 
19) konsekwentne egzekwowanie wszystkich obowiązków wychowanka. 

 
2. Nauczyciel-wychowawca ma prawo do: 
 

1) decydowania o metodach, formach i środkach realizacji założeń Programu Wychowawczo - 
Profilaktycznego; 

2) ustalania tematów na wszelkie formy prowadzonych przez siebie zajęć oraz tygodniowych 
założeń wychowawczych; 

3) wnioskowania o zastosowanie ulgi w opłatach za wyżywienie swoich wychowanków; 
4) wnioskowania o przyznanie innych form pomocy materialnej dla swoich wychowanków; 
5) współdecydowania razem z wychowawcą klasy o ocenach z zachowania; 
6) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

wychowanków; 
7) stosowania kar i nagród zgodnie z zapisami przyjętymi w Regulaminie Wychowanka. 
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3. Nauczyciel-wychowawca odpowiada za: 
 

1) osiąganie celów wychowawczych w powierzonej grupie wychowanków; 
2) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków; 
3) bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków; 
4) ścisłe przestrzeganie wewnętrznych „Procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia  dzieci i młodzieży demoralizacją”;  
5) przeciwstawianie się i natychmiastowe reagowanie w przypadkach występującej wśród 

uczniów agresji i przejawów zagrożenia demoralizacją oraz ujawnianie tych przypadków 
zgodnie z w/w „Procedurami”; 

6) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 
wypadek pożaru; 

7) respektowanie wszystkich praw wychowanka; 
8) konsekwentne egzekwowanie wszystkich obowiązków wychowanka; 
9) stan porządkowy pomieszczeń zajmowanych przez grupę; 
10) powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
11) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki,  wynikające z nieporządku, 

braku nadzoru i zabezpieczenia; 
12) prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej; 
13) realizowanie zadań wynikających z rocznego planu pracy, Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego oraz uchwał rady pedagogicznej; 
14) przestrzeganie zarządzeń kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych i dyrektora Ośrodka; 
15) przygotowanie do zajęć szkolnych wychowanków, z którymi prowadzi popołudniowe zajęcia 

dydaktyczne. 
 
 

Zmiany w Załączniku nr 9 do Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  
dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu  

zostały uchwalone przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2019r. 
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