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OBOWIAZKI NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY W INTERNACIE   

w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach    

w roku szkolnym 2018 / 2019:   

1. wychowawcze - działania wychowawcy skierowane na sferę emocjonalno- 

motywacyjną, zmierzające do kształtowania stosunku wychowanka do świata i 

ludzi, jego przekonań i postaw, systemu wartości i celu życia, a w szczególności 

poprzez:   

o wpajanie kulturalnych form zachowania się i pokazywanie dobrych 

przykładów,   

o organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,   

o organizowanie konkursów, uroczystości oraz wycieczek,  

o pomoc w kłopotach wychowawczych i osobistych trudnościach życiowych, 

a także wspólne wypracowywanie rozwiązań,   

o rozmowy indywidualne z wychowankami,  

o wyrabianie nawyków higienicznych,  

o przyzwyczajanie do porządku,   

o poznawanie wychowanków oraz stała współpraca z rodzicami oraz 

wychowawcą szkolnym w zakresie monitorowania rozwoju dziecka w 

aspekcie emocjonalnym.   

2. opiekuńcze - wszelkie poczynania zmierzające do zaspokajania potrzeb, od 

spełniania których zależy prawidłowy rozwój, uczenie się i wychowanie, a w 

szczególności:   

o pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych i materialnych,  

o stwarzanie domowej atmosfery,   

o zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i odpoczynku,    

o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w internacie oraz w 

ramach zadań wynikających z realizacji planu pracy internatu,   

o poradnictwo w sprawach osobistych;   



2  

  

o troska o higienę osobistą, zdrowie i higienę pomieszczeń, a nade wszystko 

zakrzewianie w wychowankach zwyczajów dbania o porządek i czystość,   

o kontrolowanie zachowań uczniów w zakresie przypadków pojawienia się 

oraz stosowania wszelkiego rodzaju używek na terenie internatu oraz 

bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu kierownikowi internatu oraz rodzicom 

ucznia.   

3. dydaktyczne - określone działania skierowane głównie na sferę 

intelektualnoinstrumentalną osobowości, związaną ze wzbogacaniem 

wychowanka w wiedzę  i rozwijaniem zdolności umysłowych lub wytwarzaniem i 

doskonaleniem umiejętności poprzez:  

o pomoc w nauce oraz stałe monitorowanie postępów edukacyjnych we 

współpracy z nauczycielami przedmiotów szkolnych,   

o rozwijanie zainteresowań wychowanków,   

o kontrolowanie postępów w nauce oraz stała współpraca w tym zakresie  z 

rodzicami uczniów oraz wychowawcą szkolnym,   

o pogadanki z zakresu technik uczenia się oraz innych motywujących metod 

pracy sprzyjających rozwojowi ucznia.   

4. administracyjno-organizacyjne i gospodarcze - wszelkie czynności i zabiegi 

zmierzające do optymalnych rozwiązań czasowych i przestrzennych oraz 

warunków materialnych dla prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, 

opiekuńczych oraz dydaktycznych, a w szczególności: o prowadzenie 

dokumentacji wychowanków, kontrola obecności, rejestr pochwał i uwag w 

dzienniku zajęć,   

o prowadzenie ewidencji wyjazdów do domu, meldowania się w internacie 

oraz wszelkiego rodzaju wyjść w ramach czasu pracy internatu,   

o odprowadzanie wychowanków na przystanek autobusowy w godzinach 

porannych i opieka nad nimi do czasu odjazdu autobusu do szkoły,   

o odprowadzenie wychowanków po lekcjach na przystanek pod szkołą  i 

opieka nad nimi do czasu odjazdu autobusu, a następnie odbiór 

wychowanków z przystanku w Chwałowicach (przystanku docelowym, na 
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którym uczniowie wysiadają celem udania się do internatu) i opieka nad nimi 

podczas przejścia pieszo do budynku internatu,   

o prowadzenie rejestru wydawania pościeli, kocy oraz innych rzeczy 

będących na stanie internatu,   

o opracowanie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej (do   

13 września 2018 roku) oraz przedstawienie sprawozdania z jego realizacji 

kierownikowi internatu (do 23 czerwca 2019 roku),   

o opracowanie rozkładu zajęć wychowawców oraz grafiku dyżurów w 

internacie i przedstawienie go kierownikowi internatu celem zatwierdzenia 

(do 13 września 2018 roku),    

o dokonanie inwentaryzacji w internacie (wyposażenia budynku oraz oględzin 

stanu bazy lokalowej) na początku roku szkolnego (w pierwszym tygodniu 

funkcjonowania internatu)  oraz na końcu roku szkolnego (w ostatnim 

tygodniu funkcjonowania roku szkolnego) i przedstawienie zestawienia 

kierownikowi internatu w protokole zdawczo – odbiorczym,   

o wydawanie posiłków,   

o organizowanie spotkań dla rodziców uczniów oraz innych osób włączonych 

w realizację planu pracy internatu w ramach monitorowania i informowania 

postępów zadań z niego wynikających,   

o poznanie warunków bytowych i materialnych rodzin wychowanków oraz 

stała współpraca w tym zakresie z wychowawcą szkolnym.   

   


