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1. Zespół Wychowawczy jest zespołem opiniodawczym i wykonawczym Rady Pedagogicznej w 
zakresie spraw opiekuńczo- wychowawczych. 

2. Zespół Wychowawczy działa w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. 

3. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą: 

     1) wicedyrektor; 

     2) pedagog szkolny; 

     3) psycholog, logopeda (o ile funkcjonują w Szkole); 

     4) nauczyciele: religii, biblioteki; 

     5) wychowawcy: klas oraz Internatu. 

4. W zebraniach Zespołu mają prawo uczestniczyć nauczyciele uczący w szkole.  

5. Na zebrania Zespołu mogą być zapraszane inne osoby, np. Dyrektor Szkoły, uczniowie oraz 
studenci, którzy odbywają praktyki pedagogiczne w szkole. 

6. Zespół Wychowawczy wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. 

7. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy: 

     1) opracowanie projektu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły oraz jego   

         aktualizowanie; 

     2) monitorowanie realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły; 

     3) opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów; 

     4) opracowanie i zatwierdzenie procedur nagradzania i karania uczniów; 

     5) analizowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków z analizy efektów pracy  

         wychowawczej Zespołu; 

     6) rozpatrywanie trudnych sytuacji, które zaistniały na terenie Szkoły. 

8. Posiedzenia Zespołu Wychowawczego odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
przynajmniej dwa razy w semestrze oraz w zależności od potrzeb. 

9. Posiedzenie Zespołu Wychowawczego zwołuje przewodniczący z co najmniej 3-dniowym 
wyprzedzeniem, a w sprawach pilnych możliwe jest zwołanie Zespołu bez zachowania tego 
terminu. 

10. Posiedzenia Zespołu Wychowawczego są protokołowane. 

11. Członkowie Zespołu podejmują decyzję większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

12. Wnioski z posiedzeń Zespołu Wychowawczego, dotyczące sytuacji trudnych, wymagających 
szczególnego działania przekazywane są Dyrektorowi Szkoły, który podejmuje ostateczną 
decyzję. 

13. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego są zobowiązane 
do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszyć dobro osobiste 
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli. 

 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną wchodzi w życie z dniem 10 października 
2019 roku. 


