Deklaracja nauczyciela

Zespół Szkół Zakonu Pijarów ma charakter szkoły wyznaniowej – katolickiej, którego
organem prowadzącym jest Polska Prowincja Zakonu Pijarów.

Nauczyciel podejmujący pracę w szkole pijarskiej zobowiązany jest do:
1. Realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z programem nauczania, w oparciu o
podstawę programową oraz wymagania egzaminacyjne w wymiarze
określonym w umowie o pracę.
2. Punktualności i sumienności w wypełnianiu obowiązków dydaktycznych i
innych, powierzonych przez szkołę, przede wszystkim podmiotowego
traktowania uczniów szkoły.
3. Troski o własną formację chrześcijańską w wymiarze osobistym oraz w ramach
formacji oferowanej przez szkołę, a w szczególności poprzez uczestnictwo w
comiesięcznych mszach św. Wspólnoty szkolnej, Eucharystii sprawowanej dla
nauczycieli, dniach skupienia i rekolekcjach oraz innych formach
proponowanych przez szkołę lub organ prowadzący w ramach formacji
chrześcijańskiej i kalasantyńskiej. Brak uczestniczenia w formacji może być
podstawą do rozwiązania umowy o pracę.
4. Współpracy z dyrekcją Zespołu Szkół, innymi nauczycielami i pracownikami
szkoły, budowania atmosfery zaufania i dojrzałych relacji personalnych, czego
wymaga realizacja celów szkoły.
5. Aktywnego współdziałania w tworzeniu i realizacji projektów szkoły o
charakterze pedagogicznym, wychowawczym i duszpasterskim.
6. Uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zwołanych przez
dyrektora szkoły, bycia do dyspozycji rodziców w czasie dni otwartych, zebrań
śródrocznych.
7. Zaplanowania 2 godzin w tygodniu do dyspozycji uczniów z przeznaczeniem
na zajęcia z uczniem słabym, zdolnym, zajęcia konsultacyjne.
8. Pełnienia opieki nad uczniami w szkole i poza szkołą w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę.
9. Wymienione w punktach 3, 6, 7 zajęcia dodatkowe dokumentowane są wg
zasad przyjętych w szkole i nie podlegają wynagrodzeniu za zajęcia dodatkowe;
zajęcia wskazane w punkcie 8 (opieka, wycieczki itp.) podlegają
wynagrodzeniu wg zasady 1 dzień opieki na wycieczce = 4 godziny zajęć
dodatkowych, z uwzględnieniem przepisanych w planie nauczania zajęć
dydaktycznych w danym dniu.
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Wychowawca klasy powinien:
1. Poznać uczniów powierzonych opiece wychowawczej, problemy
wychowawcze w klasie, w miarę możliwości przeciwdziałać zjawiskom
negatywnym zachodzącym w klasie i szkole.
2. Uczestniczyć w zebraniach zespołów wychowawczych, koordynować proces
wychowania uczniów realizowany przez wszystkich uczących w powierzonym
opiece zespole klasowym.
3. Być do dyspozycji rodziców w czasie dni otwartych, zebrań śródrocznych,
utrzymywać kontakty z rodzicami uczniów, informować ich o wszelkich
problemach wychowawczych, sukcesach i niepowodzeniach dydaktycznych
uczniów.
4. Przed wystawieniem oceny z zachowania zasięgnąć opinii wszystkich
nauczycieli uczących w klasie, zespołu klasowego, poprosić o samoocenę
zainteresowanego ucznia. Wszystkie dokumenty związane z oceną zachowania
ucznia winny mieć formę pisemną i być przechowywane w teczce
wychowawcy klasy.
5. Utrzymywać stały kontakt z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i innymi
osobami odpowiadającymi za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych
opiece.
6. Prowadzić systematycznie dokumentację klasową (dziennik klasowy, arkusze
ocen).
7. Dbać o mienie powierzonej izby lekcyjnej.

……………………………..……………………
(data i podpis nauczyciela)
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