
§  60 

Nauczyciele 

Nauczyciel obowiązany jest: 

1. Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

2. Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju. 

3. Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. 

4. Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 

5. Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju  

i przyjaźni między ludźmi rożnych narodów, ras i światopoglądów. 

 

§ 61 

Do zadań i obowiązków nauczyciela należy: 

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz poza 

szkołą w czasie wycieczek i wyjazdów, 

2) systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych oraz ich realizowanie zgodnie z tygodniowym planem zajęć i zasadami 

współczesnej dydaktyki, 

3) prawidłowo planować pracę zgodnie z podstawą programową, standardami wymagania 

egzaminacyjnych oraz programem nauczania, 

4) troska o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny oraz aktualny i estetyczny 

wystrój klas, 

5) poznawanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju 

psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych 

cech charakteru, 

6) zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich 

traktowanie, zawiadamianie w określonym przepisami terminie o przewidzianej ocenie 

semestralnej i końcoworocznej, 

7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych po rozpoznaniu 

indywidualnych potrzeb uczniów, 

8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

9) informowanie uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania, 

10) dostosowywanie wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia/słuchacza, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, 

11) uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i 

instytucje wspomagające szkołę, 

12) prowadzenie prawidłowo dokumentacji pracy pedagogicznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

§ 62 

Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i śródków 

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

2) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, 



3) współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów, 

4) wnioskowania w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów, 

5) wybierania i przedstawiania radzie pedagogicznej programu nauczania przedmiotu i zestaw 

podręczników do realizacji podstawy programowej, 

6) wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania  

i szkolnym zestawie podręczników; powyższa zmiana nie może nastąpić w trakcie roku 

szkolnego. 

 

§ 63 

Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i 

zespołach stosownie do realizacji programu i warunków w jakich działa, 

2) skutki wynikające z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, 

pozalekcyjnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych lub na wypadek pożaru, 

3) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

§ 64 

Wychowawca 

Do zadań wychowawcy należy: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz jego 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

3) informowanie uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o zasadach oceniania zgodnie  

z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

4) zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi zasadami oceniania, promowania i 

klasyfikowania uczniów oraz wystawiania ocen zachowania, 

5) współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów uczących w jego klasie w 

zakresie bieszących postępów w nauce jego wychowanków, 

6) organizowanie pracy z klasą zgodnie z przygotowanym programem wychowawczym, 

7) analizowanie przyczyn trudności i niepowodzeń uczniów oraz podejmowanie działań 

profilaktycznych przeciwdziałających temu zjawisku, 

8) prowadzenie na bieżąco dokumentacji klasy i każdego ucznia (dzienniki lekcyjne, arkusze 

ocen, karty ocen, wypisywanie świadectw szkolnych), 

9) współpraca z poradnią w zakresie prawidłowego rozwoju ucznia, 

10) organizowanie spotkań z rodzicami, informowanie ich o wynikach nauczania uczniów i 

problemach w zakresie kształcenia i wychowania, 

11) planowanie i organizowanie z uczniami i rodzicami form życia społecznego, zajęć 

pozalekcyjnych, rajdów, wycieczek, itp. godzin do dyspozycji wychowawcy, 

12) sprawowanie opieki nad działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem samorządu 

klasowego, 

13) stwarzanie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich uczniów i ich 

rodziców  

w podnoszeniu poziomu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego klasy, 

14) składanie sprawozdania z pracy dydaktyczno - wychowawczej klasy przed radą pedagogiczną, 

15) poznawanie warunków życia ucznia, otaczanie go opieką, dbałość o jego zdrowie i 

bezpieczeństwo w trakcie prowadzonych zajęć, przerw międzylekcyjnych oraz w czasie 

organizowanych wycieczek lub zajęć pozalekcyjnych, 



16) organizowanie imprez wewnątrzszkolnych informując dyrekcję szkoły w terminie nie 

późniejszym niż tydzień przed jej odbyciem, 

17) stosowanie nagród i kar zgodnie z § 73, §74 niniejszego statutu. 

 

§ 65 

1. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych tworzą zespoły przedmiotowe, zwane 

komisjami przedmiotowymi. 

2. Pracą komisji kieruje powołany przez dyrektora szkoły i zaakceptowany przez radę pedagogiczną 

nauczyciel zwany przewodniczącym komisji. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) opiniowanie opracowanych przez nauczycieli innowacyjnych i eksperymentalnych programów 

nauczania, 

2) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

3) wspólne opracowanie szczegółowych zasad i kryteriów oceniania uczniów, 

4) wypracowanie wspólnych narzędzi badania wyników nauczania i diagnozowanie jego 

poziomu, 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

6) wspieranie w pracy nauczyciela rozpoczynającego pracę w tym zawodzie, 

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia. 

4. Przewodniczący zespołów przedmiotowych zobowiązani są do przedstawienia dyrektorowi i radzie 

pedagogicznej szczegółowego planu pracy z konkretnymi zadaniami do końca września każdego roku 

szkolnego. 

5. Przewodniczący zespołów przedmiotowych zobowiązani są do składania dwukrotnie sprawozdania  

z realizacji planowanych założeń, na półrocznym i rocznym plenarnym posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 

 

§ 66 

1. Nauczyciele, którym powierzono funkcje wychowawcy klasy, pedagog szkolny, wicedyrektor tworzą 

zespół wychowawców. Pracą tego zespołu kieruje wicedyrektor. 

2. Do podstawowych zadań zespołu wychowawców należą: 

1) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

2) ustalanie tematyki godzin wychowawczych dla poszczególnych poziomów klas, 

3) dokonywanie ewaluacji i diagnozowanie sytuacji wychowawczej poszczególnych klas, 

4) ustalanie systemu nagród i kar, 

5) opracowywanie kryteriów przyznawania stypendiów oraz pomocy materialnej, 

6) kształtowanie prawidłowych postaw uczniów, 

7) podejmowanie działań dyscyplinujących uczniów i przedstawianie wniosków ze swej 

działalności Radzie Pedagogicznej, 

8) wnioskowanie do dyrektora szkoły o udzielenie kary, nagany dla uczniów w przypadku 

łamania statutu szkoły, 

9) wnioskowanie do dyrektora szkoły o udzielenie wyróżnienia dla wyróżniających się uczniów. 

 

§ 67 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowe zespoły nauczycielskie, których 

zadaniem jest: 

1) wybór zestawu programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem możliwości 

rozwoju uczniów, 



2) zapoznawanie się z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi uczniów oraz ich zespołowe 

rozwiązywanie, 

3) współpraca w celu ułatwienia uczniom osiągania sukcesu, 

4) podejmowanie działań na rzecz koordynacji treści międzyprzedmiotowych, 

5) diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i szkolnego programu 

wychowawczego, 

6) ustalanie i realizacja doraźnych działań wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego 

oraz pojedynczych uczniów, 

7) doskonalenie pracy poprzez wymianę doświadczeń, lekcje otwarte, opracowywanie narzędzi 

badawczych, 

8) analizowanie wyników osiągnięć uczniów, 

9) opiniowanie ocen zachowania uczniów. 

 


