
 
55 

   

   

   

   

   

   

MMM   OOO   DDD   UUU   ŁŁŁ               IIIIII   
 
 

ZZaaddaanniiaa  ii  oobboowwiiąązzkkii  nnaauucczzyycciieellaa  ww  śśwwiieettllee  pprraawwaa  --

źźrróóddłłoo  wwyyzznnaacczzaanniiaa  kkrryytteerriióóww  oocceennyy  pprraaccyy   

 
  
  
  

11..  OObboowwiiąązzkkii  pprraaccoowwnniikkaa  wwyynniikkaajjąąccee  zz  KKooddeekkssuu  pprraaccyy  ii  uussttaaww    ppoozzaaoośśwwiiaattoowwyycchh..    

  

22..  OObboowwiiąązzkkii  nnaauucczzyycciieellii    wwsskkaazzaannee  ww  KKNN,,  uussttaawwiiee  --  PPrraawwoo  oośśwwiiaattoowwee  oorraazz  

uussttaawwiiee  oo  ssyysstteemmiiee  oośśwwiiaattyy..  

  

33..  ZZaaddaanniiaa  ii  oobboowwiiąązzkkii  nnaauucczzyycciieellii  wwyynniikkaajjąąccee  zz  nnoowwyycchh  rroozzppoorrzząąddzzeeńń  MMEENN..  

  

44..  ZZaaddaanniiaa  nnaauucczzyycciieellii  nnaa  ppooddssttaawwiiee  wwyymmaaggaańń  wwoobbeecc  sszzkkóółł  ookkrreeśślloonnyycchh  pprrzzeezz  

MMEENN..    

    

55..  RReejjeessttrr  zzaaddaańń  ii  oobboowwiiąązzkkóóww  nnaauucczzyycciieellii..    



 
56 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
57 

I. Zadania i obowiązki nauczyciela w świetle prawa pracy i innych ustaw 

 
1. Podstawowe obowiązki pracownika wg Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

 
DZIAŁ CZWARTY 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA 
Rozdział II 

Obowiązki pracownika 

 
    Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie 
oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one 
sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 
 
    § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 
 
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; 

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku; 

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
    przepisów przeciwpożarowych; 

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy 
    informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

 
Rozdział VI 

Odpowiedzialność porządkowa pracowników 
 

    Art. 108. § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku                  
w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, 
a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 
 

1) karę upomnienia, 
2) karę nagany. 
 

    § 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do 
pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może 
również stosować karę pieniężną. 
 
    § 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie 
kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego 
pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3. 
 
    § 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
 



 
58 

    Art. 109. § 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia 
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od 
dopuszczenia się tego naruszenia. 
 
    § 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 
 
    § 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, 
bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. 
 
    Art. 112. § 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, 
pracownikmoże w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.  
O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu 
stanowiska reprezentującejpracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie 
sprzeciwu w ciągu 14 dni od od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem 
sprzeciwu. 
 
     Art. 110. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, 
wskazującrodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez 
pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie 
jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. 
 
    Art. 111. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia 
obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do 
pracy dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 
 
    § 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia                      
o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego 
kary. 
 
    § 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia 
tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość 
kwoty tej kary. 
 
    Art. 113.  § 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa  z akt 
osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę 
za niebyłą przed upływem tego terminu. 
 
    § 2. Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu 
przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary. 
 

 
Rozdział II 

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi 
 

    Art. 124. § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia 
się: 
 

1)  pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, 
2)  narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej   
     oraz odzież i obuwie robocze,  
odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. 
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    § 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż 
wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. 
    
    § 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, 
że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek 
niezapełnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego 
mienia. 
 
    Art. 125. § 1. Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną 
odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. 
Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, 
zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą. 
 
    § 2. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają  
w częściach określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w 
części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za 
stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody 
 
 
2.  Obowiązi nauczyciela w zakresie ochrony i przetwarzania danych  osobowych. 

 

Wypis z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – art.47 i 51 

 

   „Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego 

imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym. ”  

 

    Art. 51. 1.  Nikt nie może być obowiązany niż na podstawie ustawy do ujawniania 

informacji dotyczących jego osoby. 

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji                      

o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. 

Oraniczenie tego prawa może określić ustawa. 

4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, 

niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 

5. Zasady i tryb groimadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.” 

 

Wypis z ustawy o ochronie danych osobowych 

 

USTAWA 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych  

Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

   Art. 1.1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. 
 
   2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, 
dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym 
ustawą. 
 



 
60 

   Art. 2.1. Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz 
prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach 
danych. 
 
   Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje 
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 
 
   2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić 
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer 
identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy 
fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 
 
    3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli 
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 
 
    Art. 27.1. Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie 
genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń            
o ukaraniu  i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym 
 
 
    Art. 39. 1. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich 
przetwarzania, która powinna zawierać: 
 
1) imię i nazwisko osoby upoważnionej, 
2) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych 
    osobowych, 
3) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. 

 
     2. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane 
zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. 
 

 
Rozdział 8 

Przepisy karne 
 

    Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest 
dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 
    2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, 
nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 3. 
 
 
3.  Wypis z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz.1870) 

 

Komunikat Ministerstwa Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. 
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II. Standardy kontroli zarządczej 

A. Środowisko wewnętrzne 

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli 
zarządczej. 

1. Przestrzeganie wartości etycznych. 

 
Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w 
jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. 

  

II. Obowiązki nauczyciela określone w KN i ustawie - Prawo oświatowe oraz  
ustawie  o systemie oświaty. 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  
 
 

Art. 5 . Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną                    

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

 

 
 
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela ze zm. w ustawie o   

finansowanu zadań oświatowych 
 

 

     Art. 6. 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; 

3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 

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 różnych narodów, ras                                    
i światopoglądów 

 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=1#P1A6
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    Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może 
przekraczać 40 godzin na tydzień.  

    2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia 
nauczyciel obowiązany jest realizować:  

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 
lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na 
podstawie ust. 4a albo ust. 7; 
 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia   
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 
 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem                       
i doskonaleniem zawodowym. 

2b. W ramach:  

1)  zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć                       
w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; 

 
2)   innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa  

w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu 
odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu 
maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.  

2c. Nauczyciel prowadzi zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach zajęć,    
o których mowa w ust. 2 pkt 1.  

2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi 

zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

    Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy 
przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 
odpowiadającym okresowi ferii. 

    2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do 
wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:  

1) przeprowadzania egzaminów; 
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku   

szkolnego; 
3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu 

zawodowym w określonej formie. 
 
Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.  

 
 
 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2012&qplikid=2#P2A6
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  3.  Ustawa o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1943 ze zm.)  

     3.1. Program nauczania przedstawia/ opracowuje/dostosowuje nauczyciel 

      Art. 22a. 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub 
szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.  

       2. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół 
nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej program 
wychowania przedszkolnego.  

       3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół 
nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia 
dyrektorowi szkoły program nauczania do danego zawodu.  

      4. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 
i 3, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania 
ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania 
ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu  
w podstawie programowej kształcenia w zawodach.  

      5. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w 
ust. 1 i 3, powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są 

przeznaczone.  

 
 
3.2. Ocenianie uczniów 

 
 

Rozdział 3a 
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych 
 

     Art. 44b. 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  
i umiejętności w stosunku do:  

1)  wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz 
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

 
2)   wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

     4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia 
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 
szkoły.  

      5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  
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1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie; 
 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach                    
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-  
wychowawczej. 

     6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - 
semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 
ust. 3; 

 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
 
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                            

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3,                       

a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe;  
 
5) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych                       

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa  
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

 
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole 

policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach                           

i  trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
 

     8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 
rodziców, a w szkole policealnej - uczniów, o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych  
z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej - 

semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
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    9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 
ich rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

zachowania. 

    10. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.  

Art. 44c. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 
zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa                 
w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 44zb.  

 

   Art. 44e. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne:  
 
         a) śródroczne i roczne, a w szkole policealnej - semestralne, 
         b) końcowe. 

    2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. W szkole policealnej oceny są jawne dla 
ucznia.  

    3.  Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  

    4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 
rodzicom. W szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są 
udostępniane uczniowi.  

     Art. 44g. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 

ucznia  i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych                    

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,                               

w terminie  i formie określonych w statucie szkoły. 
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2017&qplikid=1#P1A6
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III. Zadania nauczycieli wynikające z nowych rozporządzeń MEN. 

 
 

1 . Rozporządzenie MEN  
     z dnia 3 sierpnia 2017 r. 
    w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 
 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1534) 

 
 

Rozdział 2 
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych dla dzieci                   

i młodzieży 
 

      § 2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, 
dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia: 
 
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe; 
 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 
tego orzeczenia; 
 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 
 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe; 
 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 
podstawie tej opinii. 

 
 

 
    § 12. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
 

 
   
 § 14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, 
stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu 
kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej – semestrze 
programowo wyższym, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 
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2.  Rozporządzenie MEN 
     z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                             
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
 

Dz.U. z 2017 r., poz.1591  
 

    
      § 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole                 
i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych                  
u edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 
ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie  
w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia                     
i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, 
szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. 
 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także                     

w formie: 

§ 20. 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów              
w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:  

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów;   

 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo 
w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;  

 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów                      
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  

 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym                         
w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń  
w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 
przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 
funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.  

 

 
2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, 

szkole i placówce prowadzą w szczególności: 

  

1) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie                          
u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci 
realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację 
pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 
(diagnoza przedszkolna);  

 

2) w szkole:  

a)     obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na 
celu rozpoznanie u uczniów:  



 
68 

– trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły 
podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz 
ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału 
ucznia i jego zainteresowań,  

– szczególnych uzdolnień,  

b)     wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 
bieżącej pracy z uczniami.   

 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 
psychologicznopedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej 
lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy                          
z uczniem i informują o tym:  

 

1) w przypadku szkoły i placówki, w której funkcjonuje szkoła – wychowawcę klasy;  

2) w przypadku przedszkola i placówki, w której nie funkcjonuje szkoła – dyrektora 
przedszkola lub placówki.  

 

4. Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, o których mowa w ust. 3, 
informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów                         
o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich 
bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy                                   
z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami planuje                              
i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań 
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy                          
z uczniem.  

 
8. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, 
ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, oceniają efektywność udzielonej pomocy                      
i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania ucznia. 

 
 
 
3.  Rozporządzenie MEN 
     z dnia 25 sierpnia 2017 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu naucznia, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji  
 

Dz.U. z 2017 r., poz.1646 
 
 
    § 2. 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym 
dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku 
szkolnym. 
 
     2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska  
i imiona dzieci, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska 
rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, 
adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz 
tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka  
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z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym 
dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 
 
    § 8. 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się 
przebieg nauczania w danym roku szkolnym. 
 
    3. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży 
odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, liczbę godzin 
usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów na tych zajęciach oraz 
wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne  
i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne 
oceny klasyfikacyjne zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel 
potwierdza podpisem. 
 
    § 9. 1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia 
prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. 
 
    2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, 
imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają,                    
i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na 
poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy 
potwierdza podpisem. 
 
    § 10. 1. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, ośrodek 
rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w 
okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzą dla każdej grupy 
wychowanków dziennik zajęć, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone                                  
z wychowankami w danym roku szkolnym. 
 
    2. Do dziennika zajęć w placówce, o której mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku 
alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich 
zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od 
adresu zamieszkania wychowanka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich 
telefonów, jeżeli je posiadają, zajęcia prowadzone w placówce w poszczególnych 
dniach, w tym zajęcia powtarzające się okresowo, plan pracy z wychowankami, 
tygodniowe założenia wychowawcze i realizację planu pracy oraz uwagi o wychowankach 
i informacje o kontaktach z rodziną wychowanka. 
 
    § 11. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia 
wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika 
zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa  w § 10 ust. 1, jeżeli jest to 
uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, 
uczniów, słuchaczy lub wychowanków. 
 
    2. Do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska odpowiednio dzieci, uczniów, 
słuchaczy lub wychowanków, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych 
zajęć oraz odnotowuje się obecność odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub 
wychowanków. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 
 
    § 14. 1. Szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzi dla każdego ucznia, a szkoła dla dorosłych 
dla każdego słuchacza, przez okres jego nauki w danej szkole odpowiednio arkusz ocen 
ucznia albo słuchacza. 
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    2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje się na podstawie danych 
zawartych odpowiednio w księdze uczniów, księdze słuchaczy, dzienniku lekcyjnym, 
protokołach egzaminów semestralnych, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych  
i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac 
komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach 
zebrań rady pedagogicznej, informacji o wyniku egzaminu ósmoklasisty albo o zwolnieniu  
z tego egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, informacji o wyniku 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, informacji o wyniku egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej części egzaminu, a także innych 
dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający 
arkusz ocen ucznia albo słuchacza potwierdza podpisem zgodność wpisów  
z dokumentami, na podstawie których ich dokonano. 
 
    § 18. Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny 
lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, 
do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone  
w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi  
współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci, uczniów, 
słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. 
 
 
 
4 . Rozporządzenie MEN  
     z dnia 31 grudnia 2002 r. 
     w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                                   

i placówkach  
 

 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.  
 
     § 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej 
do tego osoby. 
 
     § 14. 1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 
 
     § 27. 1. Przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach 

technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach, uczniów zaznajamia się                           

z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy 

wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym 

 

      2.  Rozpoczęcie zajęć, o których mowa w ust. 1, może nastąpić po sprawdzeniu                             

i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan maszyn i innych urządzeń 

technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy 

nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.  

 

   § 30. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę 

uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.  
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IV. Zadania nauczycieli wynikające z wymagań MEN wobec szkół                           
i placówek  

  

  
 

Wymaganie 
 

Charakterystyka wymagania 

 

1. Procesy 
edukacyjne są 
zorganizowane w 
sposób sprzyjający 
uczeniu się 

• Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub 
placówce służy rozwojowi uczniów. 
 

• Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, 
współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu                          
i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. 

 
• Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują 

problemy. 
 

• Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec 
nich oczekiwania. 

 
• Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb 

ucznia, grupy i oddziału 
 

• Sposób informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz 
ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny 
rozwój. 

 
• Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się                                 

i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę 
sprzyjającą uczeniu się. 

 
• Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. 

 
Priorytetem pracy każdej szkoły jest nauczanie. Jakość uczenia się uczniów zależy w dużym 
stopniu od organizacji procesu nauczania. Dlatego wszystkie procesy edukacyjne powinny być 
zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Dobra organizacja stanowi nieodzowny 
warunek skuteczności każdego działania dydaktycznego, zapobiega przypadkowości i chaosowi w 
realizacji celów, umożliwia monitorowanie procesów, ich modyfikowanie i doskonalenie. Pozwala 
równomiernie rozłożyć zajęcia i dostosować je do możliwości uczących się. Ważne w tym 
wymaganiu są: adekwatność metod stosowanych przez nauczycieli do potrzeb uczniów, 
rozwijanie umiejętności uczenia się wśród uczniów, tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, 
komunikowanie celów i oczekiwań, motywowanie i wspieranie uczniów przez nauczycieli, sposób 
informowania uczniów o ich postępach, który pomaga im się uczyć. Szkoła jest też miejscem, gdzie 
należy uczyć się współpracy i ją doskonalić. Uczniowie i nauczyciele powinni być przyzwyczajani 
do zespołowego działania, m.in.: wspólnego planowania, ustaleń, współpracy w realizacji zadań, 
wykorzystywania informacji, rozumienia różnych punktów widzenia. Wskazane jest odnoszenie 
procesów edukacyjnych nie tylko do indywidualnych działań nauczycieli, lecz postrzeganie 
nauczania uczniów jako wspólnego celu, możliwego do osiągnięcia przy współpracy nauczycieli         
i uczniów, podczas rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń. Dlatego do tego 
wymagania zostały przeniesione zapisy dotyczące współpracy między nauczycielami  
w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 
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2. Uczniowie 
nabywają 
wiadomości                                     
i umiejętności 
określone                         
w podstawie 
programowej 

• W szkole/placówce realizuje się podstawę programową                                 
z uwzględnieniem osiągnieć uczniów z poprzedniego etapu 
edukacyjnego. 
 

• Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone                         
w podstawie programowej i wykorzystują je podczas 
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 

 
• Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem 

zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 
 

• W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia 
każdego  
 ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, 
formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. 

 
• Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia 

się i nauczania.   
  

 
Treści dotyczące wiadomości i umiejętności uczniów zawarte w podstawie programowej zapisane 
są w sposób zapewniający dziecku ciągłość rozwoju na kolejnych etapach edukacyjnych                               
i osiąganie skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Realizacja 
podstawy programowej pozwala na wspomaganie procesu rozwoju uczniów i kształtowanie 
postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Podstawa 
programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji 

 

3. Uczniowie są 
aktywni 

• Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub 
placówce  i chętnie w nich uczestniczą. 

 

• Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć                                           
i rozwiązywania problemów. 

 
• Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do 

podejmowania różnorodnych aktywności. 
 

• Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz 
własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności 
lokalnej. 

 
Niemożliwe jest prowadzenie procesu edukacyjnego bez aktywności uczących się. Proces uczenia 
się jest efektywny wtedy, gdy również uczący się bierze za niego odpowiedzialność. Z tego powodu 
wyzwaniem dla szkół i placówek jest tworzenie takich warunków, w których uczniowie są 
aktywni w trakcie procesu edukacyjnego, zaś zdobywanie wiadomości i umiejętności jest dla nich 
powodem do satysfakcji. Aktywność uczniów obejmująca różne obszary działania, w tym także 
dotycząca przebiegu uczenia się, przyczynia się do zwiększenia efektywności tego procesu. 
Zaangażowanie w proces decyzyjny związany z tym, czego i jak się uczy uczeń, bardzo mocno 
wpływa na poziom uwagi, koncentracji i zainteresowania. Ważnym elementem pracy szkoły jest 
wspieranie uczniów w podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach, wpływających na 
ich wszechstronny rozwój (intelektualny, emocjonalno-społeczny, fizyczny).  
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Wymaganie to podkreśla, że rezultatem pracy nauczycieli są też właściwe postawy uczących się 
wobec procesu uczenia się. 
 

 

4. Kształtowane są 
postawy i 
respektowane 
normy społeczne 

• Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze  
i profilaktyczne – w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń 
oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, które są dostosowane 
do potrzeb ucznia i środowiska.  
 

• Ocenia się ich skuteczność i w razie potrzeby, modyfikuje. 
 

• Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom 
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi 
członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym 
szacunku i zaufaniu.  

 
• Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są 

ustalone i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz 
rodziców. 

Obowiązkiem szkoły jest kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia w poszanowaniu 
wartości, przygotowywanie do odpowiedzialności i uczenie umiejętności współpracy. Istotne jest 
kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poczucia tożsamości, świadomości 
narodowej i kulturowej. Wymagane jest zatem, aby szkoły i placówki dbały o właściwe postawy              
i respektowanie norm społecznych, zgodne z wartościami i normami społeczeństwa 
demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności 
szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju, a świadomość tego, jak ważne jest 
przestrzeganie reguł, decyduje o sukcesie pracy zespołowej. Równie istotne staje się uczenie 
szacunku dla innych i kształtowanie postawy dialogu, rozumianego nie tylko jako prezentowanie 
swoich argumentów, ale także jako umiejętność wysłuchania i rozumienia argumentów innych. 
Wymaganie to jest ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uznającego wartości                        
i uniwersalne normy. Ważne w tym wymaganiu jest, aby realizowane w szkole działania 
wychowawcze i profilaktyczne były dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska oraz aby 
działania szkół i placówek eliminowały zagrożenia i wzmacniały wśród uczniów/wychowanków 
zachowania pożądane. Jednym z podstawowych warunków prawidłowego procesu uczenia się jest 
poczucie bezpieczeństwa oraz akceptacja tego, co się dzieje wokół nas. 

 

5. Szkoła lub 
placówka 
wspomaga rozwój 
uczniów z 
uwzględnieniem 
ich indywidualnej  
sytuacji 

 

• W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości i potrzeby 
rozwojowe, sposoby ucznia się oraz sytuację społeczną każdego 
ucznia. 
 

• W szkole lub placówce prowadzi się indywidualizację procesu 
edukacji  w odniesieniu do potrzeb uczniów. 

 
• Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane są dla 
uczniów wymagających szczególnego wsparcie w rozwoju lub 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne 
dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do 
rozpoznawanych potrzeb.                                                                                                                                                                                                       



 
74 

Szkoła lub placówka może podejmować różnorodne działania, aby zmniejszać wpływ 
negatywnych czynników środowiskowych na proces uczenia się uczniów. Diagnozowanie 
indywidualnej sytuacji każdego ucznia i wykorzystywanie wyników tej diagnozy w procesie 
kierowania rozwojem ucznia, pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych. Takie podejście 
stwarza wszystkim możliwości korzystania z osiągnięć rozwoju społecznego i gospodarczego. 
Wymaganie to podkreśla potrzebę formułowania celów i oczekiwań wobec uczniów na miarę ich 
możliwości oraz wspieranie ich w osiąganiu zakładanych celów zgodnie z ich indywidualnymi 
potrzebami. Pożądanym działaniem ze strony szkoły lub placówki jest pomoc w przezwyciężaniu 
trudności ucznia wynikających z jego sytuacji społecznej. 

 

6. Rodzice  są 
partnerami szkoły 

lub placówki. 

• Rodzice współdziałają w sprawach szkoły lub placówki                              
i uczestniczą   w podejmowaniu działań. 
 

• Szkoła lub placówka współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju 
ich dzieci. 

 
• Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na 

temat swojej pracy. 

Prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych i wychowawczych wymaga współdziałania szkoły 
lub placówki (nauczycieli) i rodziców. Ważną rolę odgrywają tu partnerskie relacje, których 
budowanie wymaga zaangażowania ze strony szkoły lub placówki. Powinna ona stwarzać 
przestrzeń i motywować do kontaktowania się rodziców z nauczycielami i osobami 
odpowiedzialnymi za kierowanie szkołą. Partnerstwo z rodzicami nie powinno polegać tylko na ich 
obecności podczas szkolnych wydarzeń i uroczystości, ale przede wszystkim służyć ustalaniu 
wspólnych działań na rzecz wspierania uczniów w ich rozwoju. Wszystkie związane z tym 
tematem badania dowodzą, że o sukcesie edukacyjnym uczniów w dużym stopniu decyduje 
wsparcie otrzymywane w domu rodzinnym. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny 
pozytywnie wpływa na osiągnięcia uczniów, dlatego właściwym jest, aby szkoła nie tylko 
zachęcała, ale wręcz wymagała udziału rodziców w tym procesie. Partnerstwo powinno zakładać 
także angażowanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów 

pracy szkoły lub placówki. 

7. Wykorzystywane 
są zasoby szkoły 
lub placówki                       
oraz  środowiska 
lokalnego na 
rzecz wzajemnego 
rozwoju. 

• Szkoła lub placówka, w sposób celowy, współpracuje  
z instytucjami   i organizacjami działającymi w środowisku 
lokalnym. 

 
• Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym 

wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów.  

Ważne w pracy szkoły lub placówki jest jej umiejscowienie w środowisku lokalnym oraz 
podejmowanie autentycznej i celowej współpracy, która korzystnie wpływa na wzajemny 
rozwój. Korzystanie przez szkołę lub placówkę z zasobów znajdujących się w najbliższym 
środowisku służy tworzeniu lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły dla rozwoju uczniów. Współpraca może 
przybierać różną postać od przekazywania informacji po wspólne organizowanie przedsięwzięć 
— i może dotyczyć różnej liczby podmiotów w zależności od celów, potrzeb i zasobów 
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środowiska lokalnego. W wielu środowiskach rola szkoły lub placówki nie sprowadza się jedynie 
do edukacji dzieci i młodzieży. Szkoła lub placówka często staje się instytucją wpływającą na 
rozwój potencjału społecznego środowiska, w którym działa 

8. Szkoła lub 
placówka  
organizując 
procesy 
edukacyjne 
uwzględnia 
wnioski                              
z analizy egzaminu 
ośmioklasisty  

      egzaminu 
maturalnego, 
egzaminu 
potwierdzającego 
(…) 

• W szkole lub placówce analizuje się wyniki egzaminów, wyniki 
ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych badań 
zewnętrznych  i wewnętrznych, odpowiednich do potrzeb 
szkoły lub placówki. 

 
• Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, 

na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania 
służące jakości procesów edukacyjnych  

 

 

Szkoły lub placówki, które dążą do wysokiej efektywności kształcenia i wychowania badają                          
i pozyskują informacje na temat tej działalności, a wyniki prowadzonych analiz są punktem 
wyjścia do planowania działań doskonalących. Analizy powinny prowadzić do formułowania 
wniosków  i rekomendacji w celu podniesienia jakości procesów edukacyjnych. Wymaganie 
uwzględniania wniosków z analizy danych pochodzących z różnych źródeł podczas 
organizowania procesów edukacyjnych wywodzi się z przekonania, że można działać lepiej,                     
a kształcenie może być bardziej efektywne, jeśli przy podejmowaniu decyzji szkoła lub placówka 
będzie kierować się dowodami na temat skuteczności podejmowanych działań. Wykorzystywanie 
danych dotyczących efektywności własnej działalności jest przejawem wysokiego profesjonalizmu 
i chęci rozwoju, a także jedną z podstawowych cech organizacji uczącej się w społeczeństwie 
wiedzy. 
 

 
 

 

V.   Zestawienie zadań i obowiązków nauczycieli podlegających ocenie.   
         

Rozdział 1 
Zadania nauczycieli 

§1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 
odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

§2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 
przez szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 
wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania 
danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu 
maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 
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motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii  
i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów; 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 
każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 
wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 
(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt 
szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,       
a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,  
w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 
oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia:  

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 
szkołach   i oddziałach oraz w ośrodkach, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej 
opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym 
mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 
określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym. 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy                               
i umiejętności    uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

11) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie 
oceniania; 
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12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 
oceniania; 

14) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według 
formy ustalonej w  wewnątrzszkolnych  zasadach  oceniania; 

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do 
udziału w konkursach, zawodach; 

16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 
aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach 
koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach 
doskonalenia organizowanych przez OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu                           
z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 
organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 
przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej; 

21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 
miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 
punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p; 

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 
prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, określonych  
w „Regulaminie prowadzenia i przechowywania dokumentacji ......” a także 
potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia; 

23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 
osobistej ucznia; 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 
programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 
przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

27) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole. 

§3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany 
jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 
lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego 
stanowiska; 

2) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem  
i  doskonaleniem zawodowym. 
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Rozdział 2 
Zadania wychowawców klas 

§4. 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 
uczniami, a   w szczególności:   

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

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych  
i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 
potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu 
konfliktów  z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 
szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy  
i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8)  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

9)  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem  
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 
klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania 
im pomocy w nauce; 

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 
się;  

12)  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego  
i efektywnego organizowania sobie pracy; 

13)  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 
szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy 
mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, 
samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w 
nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w 
nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie 
przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek 
i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych  
i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

14)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 
postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — 
życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 
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rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego 
gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, 
pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

15)  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 
wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu 
osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 
interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich 
działalnością w kołach i organizacjach; 

16)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 
m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów 
wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;  

17)  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 
stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 
zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw  
i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 
menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

19)  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 
higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  i poza 
szkołą; 

20)  współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach  ich zdrowia,  organizowanie 
opieki i pomocy materialnej  uczniom; 

21)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 
pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu 
opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród  
i udzielania kar. Wychowawca  ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą 
rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 
dotyczących klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące  klasy; 

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 

4) wypisuje świadectwa szkolne;  

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  
władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.   

Rozdział 3 
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

 

§5. 1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 
nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy  
i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych 
przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  
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1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 
nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań 
odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na 
niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy 
wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. 
Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie 
rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym 
spełnianiu dyżuru; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do 
sal lekcyjnych; 

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  i innych 
urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do 
budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły - szczególnie  w toaletach 
szkolnych; 

8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 
działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 
zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia 
zastępstwa  
i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora; 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 
biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 
zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony 
indywidualnej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni 
się w czasie zajęć. 

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych 
urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy 
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku 
roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez 
prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej                       
i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla 
bezpieczeństwa uczniów. 

8. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,  
w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza 
zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 
międzysekcyjnych. 

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego w szkole. 
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11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 
przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, 
obowiązującej w Szkole. 

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji 
nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie 
odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora 
szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo 
odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy 
skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka 
potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić 
rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły; 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować 
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej 
zakończeniu; 

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do 
gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów; 

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo; 

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 
zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.  

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 
 
  § 28. 1. Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej należy: 
 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą 

obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów; 
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6) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań 

nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania 

ucznia w szkole; 

7) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach 

organizowanych przez wychowawcę;  

8) uzupełnianie Karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez 

wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych; 

9) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; 

10) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

11) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –

wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych 

specjalistycznych);  

12) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 

postępów ucznia; 

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

15) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

16) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim 

charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania 

informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 
d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

 
 
 

 

 

 

 


