Regulamin Nauczyciela
Polskiej Macierzy Szkolnej w Los Angeles
Obowiązki:
1. Nauczyciel musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do pracy w szkole. Zobowiązany
jest do stałego doskonalenia warsztatu i dbania o rozwój osobisty.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania poleceń wydawanych przez dyrekcję
szkoły i respektowania wspólnych ustaleń podejmowanych przez Radę Pedagogiczną.
3. Nauczyciel ma obowiązek wspierania się, wymiany informacji i wzajemnej pomoc.
4. Nauczyciel jest zobowiązany do podmiotowego traktowania uczniów, dbania o
zrównoważony rozwój intelektualny, fizyczny i moralny każdego dziecka niezależnie
od jego możliwości edukacyjnych oraz ponosi odpowiedzialność za ucznia w klasie
podczas zajęć lekcyjnych.
5. Celem nauczyciela, poza przekazywaniem rzetelnej wiedzy, winno być rozwijanie w
dzieciach umiejętności uczenia się oraz rozbudzanie motywacji do nauki.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do rzetelnego przygotowania i poprowadzenia lekcji w
oparciu o przyjęty program nauczania.
7. Nauczyciel powinien systematycznie i sprawiedliwie oceniać pracę uczniów.
8. Nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia trybu kontaktowania się z Rodzicami i
przestrzegania tych ustaleń.
9. Nauczyciel powinien informować Rodziców (w ustalony sposób) o postępach w nauce,
ocenach, zachowaniu dziecka w szkole i warunkach poprawy oceny z zachowania i z
przedmiotu podczas wywiadówki w lutym.
10. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach w trakcie roku szkolnego
spowodowanej chorobą, bądź uzgodnionej z Dyrekcją szkoły nauczyciel powinien
ustalić tryb i zakres uzupełniania zaległości programowych.
11. Każdy nauczyciel ma obowiązek bieżącego informowania Dyrektora Szkoły o
pojawiających się problemach wychowawczych i edukacyjnych w klasie.
12. Nauczyciel jest zobowiązany przybyć do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
13. Nauczyciel ma obowiązek zachowywać tajemnicę zawodową. Dotyczy ona prac Rady
Pedagogicznej, informacji o stanie zdrowia, rozwoju i sytuacji rodzinnej swoich
uczniów.
14. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia dziennika lekcyjnego..
15. Nauczyciel ma obowiązek dbania o dobre imię szkoły i respektowania jej tradycji.
16. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia Dyrekcji Szkoły, z miesięcznym
wyprzedzeniem, o planowanej nieobecności i dostarczenia nauczycielowi
zastępującemu dziennika, konspektu lekcji i podręczników danej klasy przynajmniej na
tydzień przed nieobecnością.

17.Nauczyciel zobowiązany jest do wzięcia udziału w następujących imprezach szkolnych:
*Festiwal Parafialny w październiku
*Jasełka i Święty Mikołaj w grudniu
*Balik Karnawałowy dla dzieci w styczniu
*Zabawa Serduszkowa w lutym (bilet wstępu na bal nauczyciel otrzymuje gratis).
18.Nauczyciel zobowiązany jest do udziału w Radach Pedagogicznych w październiku,
styczniu i maju.

Prawa:
1. Nauczyciel ma prawo do poszanowania swojej godności.
2. Nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia finansowego w pierwszą sobotę każdego
miesiąca.
3. Nauczyciel ma prawo do uznawania swoich kompetencji w zakresie nauczanego
przedmiotu i podejmowanych działań wychowawczych.
4. Nauczyciel ma wpływ na życie szkoły poprzez członkostwo w Radzie Pedagogicznej.
5. Nauczyciel ma prawo do decydowania o doborze metod, programu nauczania,
podręczników i pomocy dydaktycznych.
6. Nauczyciel ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie
koncepcji i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora.
7. Nauczyciel ma prawo do suwerenności w ocenianiu pracy uczniów.
8. Nauczyciel w wyjątkowych wypadkach ma prawo do podejmowania samodzielnych
decyzji dotyczących bezpieczeństwa uczniów lub ochrony mienia szkoły.
9. Nauczyciel ma prawo odwoływania się w trudnych sytuacjach szkolnych do Dyrektora
szkoły.
10. Nauczyciel ma prawo do korzystania ze wsparcia i pomocy bardziej doświadczonych
nauczycieli.
11. Nauczyciel ma prawo do poszanowania własnej prywatności w relacjach z pracodawcą i
w kontaktach z Rodzicami.
12. Nauczyciel ma prawo oczekiwać współpracy ze strony Rodziców zarówno w obszarze
edukacyjnym jak i wychowawczym.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1października 2016 roku

