
Załącznik nr 8 
 
PRAWA, OBOWIĄZKI I ZADANIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU  

           SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OBRZE 
 

Nauczyciel ma prawo: 

1. Do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za 
najwłaściwsze spośród znanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz 
swobodnego wyboru – spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego – programów, 
podręczników i innych pomocy naukowych. 

2. Do poszanowania godności osobistej ze strony ucznia i rodzica. 
3. Do bezpiecznego i niezakłóconego przez ucznia toku zajęć. 
4. Do nie podważania jego autorytetu w obecności uczniów. 
5. Do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych 

placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 
6. Do tworzenia zespołów przedmiotowych. Pracą zespołu kieruje powołany przez 

dyrektora przewodniczący. 
7. Do opiekuna metodycznego ze strony doświadczonego nauczyciela. 
8. Prawa nauczyciela  określa ustawa „Karta Nauczyciela”. 

 
Nauczyciel zobowiązany jest: 

 
1. Rzetelnie realizować zadania związane stanowiskiem z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły dydaktyczną, wychowawczą i 
opiekuńczą: wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego 
rozwoju osobowego. 

2. Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 
każdego człowieka. 

3. Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

4. Dbać o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie lekcji, przerw, 
wycieczek szkolnych, zajęć pozaszkolnych i innych imprez i zajęć organizowanych 
przez szkołę. 

5. Dbać o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, zgodnie z najnowszymi, 
dostępnymi osiągnięciami nauki. 

6. Życzliwie, podmiotowo traktować uczniów. 
7. Udzielać uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce, rozwijać zainteresowania 

ucznia nauczanym przedmiotem. 
8. Dbać o powierzony jego opiece gabinet przedmiotowy, pomoce naukowe, inny sprzęt 

stanowiący wyposażenie szkoły. 
9. Bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów. 
10. Stale doskonalić swoje umiejętności dydaktycznych i pogłębiać wiedzę merytoryczną. 
11. Brać czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz 

posiedzeniach zespołów, do których został powołany. 
12. Pełnić dyżury w czasie przerw między lekcjami, przed i po zajęciach oraz w czasie 

imprez organizowanych przez szkołę na jej terenie i poza nim zgodnie z 
opracowanym harmonogramem w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 
uczniów. 

 
 
 
 
 



Zadania nauczyciela 
 

1.  Rzetelne realizowanie podstawowych funkcji szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą. 

2. Ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, 
a w szczególności za: 

 konstruowanie i realizację planów dydaktycznych i wychowawczych, 

 podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętności dydaktycznych i poziomu wiedzy 
merytorycznej, 

 dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, 

 wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań i 
talentów, 

 bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 
wszystkich uczniów, 

 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. 
3. Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych jego 

opiece uczniów, a w szczególności: 

 nauczyciel powinien przebywać na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji, 

 nauczyciel dyżurujący ma obowiązek pełnić dyżur podczas przerwy do dzwonka 
kończącego przerwę, 

 nauczyciel zobowiązany jest przejąć klasę po dzwonku na lekcję, 

 jest zobowiązany do brania udziału w szkoleniach bhp, p.poż. i innych, 

 przestrzegania przepisów bhp, p.poż. i innych, 

 zgłaszać dyrekcji zmiany w planie dnia, wyjścia, przełożenia zajęć itp. 
4.  Zapoznawanie się z zarządzeniami w zeszycie zarządzeń i stosowania ich oraz 

zapoznawania się z informacjami na tablicy informacyjnej. 
5.  Zapoznawanie się z zeszytem zastępstw przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć 

oraz informowanie uczniów o zmianach dotyczących ich klasy. 
6.  Zawiadamianie dyrekcję szkoły o nieobecności w danym dniu do godz. 715. Podanie 

o udzielenie urlopu szkoleniowego złożyć z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym. 
7. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
8. Prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej. 
9. Podejmowanie decyzji w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników 

i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu. 
10. Podejmowanie decyzji o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów. 
 
Zadania wychowawcy 

 
1. Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego, rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski, 
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich 

działania wychowawcze, 
d) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów w celu: 

- poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
- współdziała z rodzicami okazując im pomoc w ich działaniach wychowawczych 
i otrzymując pomoc w swoich działaniach, 



- zaznajamia z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, 

e) włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły, 
f) organizuje co najmniej raz na kwartał spotkania z rodzicami, 
g) współpracuje ze specjalistami świadczącymi fachową pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb, trudności, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 
h) wystawia ocenę z zachowania swoich uczniów. 

 


