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V. Prawa i obowiązki nauczycieli 

§ 26.  
Nauczyciel liceum ma obowiązki  wynikające z przepisów nadrzędnych, w szczególności ma obowiązek: 

1. dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczniów znajdujących się pod opieką szkoły i jest zobowiązany do 
traktowania obowiązku dbania o bezpieczeństwo uczniów jako nadrzędnego w stosunku do wszelkich 
innych obowiązków oraz zadań; 

2. zrealizować podstawę programową nauczanego przedmiotu; 

3. realizować wybrany przez siebie i zatwierdzony do użytku szkolnego program nauczania; 



4. dyżurowania w czasie przerw między lekcjami zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na polecenie 
dyrektora (wicedyrektora) szkoły; 

5. systematycznie, obiektywnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami oceniać pracę uczniów; 

6. uczestniczyć w pracy rady pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych i zadaniowych; 

7. punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia lekcyjne; 

8. wypełniać dodatkowe obowiązki zgodnie z ustalonym przez dyrektora przydziałem obowiązków 
dodatkowych oraz sporządzać pisemne sprawozdanie z realizacji obowiązków dodatkowych na 
ostatnią radę pedagogiczną w roku szkolnym; 

9. dbania o mienie szkolne; 

10. występowania z inicjatywą uzupełnienia potrzebnego sprzętu dydaktycznego oraz naprawy używanego 
sprzętu w razie awarii; 

11. starannie i systematycznie dokumentować swoją pracę zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 
wypełniać starannie i na bieżąco dziennik lekcyjny w wersji elektronicznej; 

12. wspierać edukację i ogólny rozwój uczniów zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak też poprzez 
organizację potrzebnych zajęć pozalekcyjnych; 

13. udzielać uczniom merytorycznej i metodycznej pomocy niezbędnej w przygotowaniach do egzaminów 
dojrzałości; 

14. informować rodziców o postępach edukacyjnych ich dziecka ze szczególnym uwzględnieniem 
dostrzeżonych problemów przy przestrzeganiu zasady, że informacja musi być przekazana rodzicom w 
czasie umożliwiającym podjęcie przez nich działań naprawczych; 

15. indywidualizacji metod pracy z uczniem stosownie do jego potrzeb i możliwości intelektualnych; 

16. sprawować opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, zwłaszcza w zakresie niezbędnym do 
uczestniczenia w konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych; 

17. doskonalenia zawodowego w tym renowacji swojej wiedzy przedmiotowej; 

18. dbania o dobre imię szkoły; 

19. planowania swojej pracy, a w szczególności przygotowania i przekazania dyrekcji rozkładu materiałów; 

20. bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa oświatowego; 

21. bezwzględnego wykonywania zarządzeń i poleceń dyrektora liceum wydanych w ramach jego 
kompetencji. 

§ 27.  
Nauczyciel liceum ma wszelkie prawa wynikające z przepisów nadrzędnych, w szczególności : 

1. do swobody przy ustalaniu formy oraz doborze metod pracy na lekcji; 

2. do swobody przy wyborze podręczników spośród podręczników zatwierdzonych do użytku szkolnego 
oraz programów nauczania spośród programów zatwierdzonych do użytku szkolnego; 

3. do samodzielności przy wystawianiu ocen w tym ocen zachowania, przy utrzymaniu wymogu 
przestrzegania prawa i przepisów Statutu dotyczących wystawiania ocen; 

4. do poszanowania godności; 

5. do wsparcia przy realizacji zadań statutowych ze strony dyrektora, psychologa szkolnego oraz, za 
zgodą dyrektora,  zewnętrznych instytucji statutowo zobowiązanych do wspierania nauczycieli; 

6. korzystania ze świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z Regulaminem Gospodarowania 
Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych; 

7. korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu mieszkaniowego zgodnie z Regulaminem 
Gospodarowania Funduszem Mieszkaniowym; 

8. do pomocy zdrowotnej zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź 
uchwalonym przez Radę Miasta; 

9. do wsparcia finansowego zgodnie z odrębnymi przepisami w procesie doskonalenia zawodowego; 

§ 28.  
Wychowawca ma obowiązki  wynikające z przepisów nadrzędnych, w szczególności ma obowiązek: 

1. wspierać rodziców (prawnych opiekunów) uczniów w procesie wychowania ich dzieci; 

2. zaznajomienia wychowanków z prawem szkolnym, prawem oświatowym, zasadami bezpieczeństwa 
oraz przyjętymi w liceum zasadami oraz tradycją szkolną; 

3. informowania rodziców o dostrzeżonych problemach wychowawczych; 



4. dokonania oceny zachowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i szkolnym w 
porozumieniu z innymi nauczycielami; 

5. sprawowania opieki wychowawczą nad uczniami,  

6. tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi uczniów, ich dojrzewaniu do życia w rodzinie i 
społeczeństwie; 

7. inspirowania i wspierania działań zespołowych uczniów; 

8. tworzenia atmosfery eliminującej konflikty w zespole, a w przypadku ich powstania wykazywania 
troski o ich rozwiązanie w duchu poszanowania godności, tolerancji, sprawiedliwości; 

9. poznawania sytuację rodzinnej i wychowawczej uczniów; 

10. podejmowania natychmiastowych działań w razie dostrzeżenia problemów wychowawczych;  

11. podejmowania działań i inspirowania innych, w tym dyrektora i psychologa szkolnego, do 
podejmowania działań w celu rozwiązania problemów wychowawczych przed wystawieniem ocen 
klasyfikacyjnych; 

12. przeciwdziałanie nieusprawiedliwionym nieobecnościom i notorycznemu spóźnianiu się uczniów, a 
jeśli działania podejmowane w tym względzie przez wychowawcę nie przynoszą skutków, 
powiadomienie o problemie dyrektora szkoły;  

13. organizowania lub nadzorowania organizacji wszelkich imprez, uroczystości i wycieczek firmowanych 
przez liceum z udziałem klasy wychowawczej, a w szczególności odpowiedzialny jest za przestrzeganie 
prawa, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, w tym zapewnienie im odpowiedniej opieki, 
informowanie wszystkich uczniów klasy, a w razie potrzeby ich rodziców o przyjętych zasadach 
organizacyjnych, także w przypadku, gdy sam nie będzie mógł uczestniczyć w imprezie, uroczystości 
lub wycieczce;  

14. osobistego udziału w imprezach, uroczystościach lub wycieczkach klasowych, a jeśli byłoby to 
niemożliwe z przyczyn uzasadnionych, do przekazania obowiązków wychowawcy wraz z niezbędnymi 
informacjami  wyznaczonemu do opieki nad klasą nauczycielowi; 

15. należytego prowadzenia dokumentacji nauczania swoich wychowanków, w tym dziennika 
elektronicznego oraz monitorowania prawidłowości i rzetelności wpisów w dokumentacji nauczania 
dokonywanych przez innych nauczycieli oraz reagowania w razie dostrzeżenia nieprawidłowości;  

16. inspirowania rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły; 

17. współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniania z nimi działania wobec uczniów, 
zwłaszcza w zakresie pomocy dla najsłabszych i szczególnie uzdolnionych. 

§ 29.  
Wychowawca ma prawo do pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w pracy wychowawczej od 
dyrektora szkoły, psychologa szkolnego oraz instytucji wspierających. 

§ 30.  
Drugi wychowawca jest obowiązany w szczególności: 

1. ściśle współpracować z pierwszym wychowawcą w zakresie opieki i bezpieczeństwa; 
2. przejąć obowiązki wychowawcy w przypadku jego nieobecności; 
3. pomagać w decyzjach dotyczących podopiecznych. 

§ 31.  
1. Do obowiązków nauczyciela - bibliotekarza należy zapewnienie realizacji zadań biblioteki, o których 

mowa w regulaminie biblioteki oraz: 
1) właściwy dobór księgozbioru i jego zabezpieczenie; 
2) badanie czytelnictwa uczniów; 
3) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennika biblioteki, ksiąg inwentarzowych, rejestru 

ubytków, statystyki czytelnictwa); 
4) prowadzenie innych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przewidzianych w 

planie pracy szkoły, bądź zleconych przez Dyrektora szkoły pod warunkiem, że nie kolidują  
one z zadaniami biblioteki i są zgodne z ustaleniami Karty Nauczyciela; 

5) opracowanie regulaminu biblioteki szkolnej. 

2. Pełny zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza określa dyrektor liceum. 

§ 32.  
1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 



1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami oraz 
uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,  w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i 
nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; 

6) wspieranie wychowawców podczas rozwiązywania problemów wychowawczych; 
7) monitorowanie i analizowanie, w postaci ankiet i zbierania informacji, problemów 

wychowawczych mogących dotyczyć całej populacji uczniowskiej szkoły, takich jak spóźnienia, 
nieusprawiedliwione nieobecności, stosowanie niedozwolonych używek i inne; oraz 
podejmowanie na tej podstawie działań zaradczych, a także występowanie z inicjatywą 
podejmowania takich działań przez innych w tym przez nauczycieli i dyrektora; 

8) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i 
nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu; 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej. 

10) utrzymywanie kontaktów z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz innymi poradniami 
specjalistycznymi udzielającymi uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej.  

2.Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga określa dyrektor liceum. 

§ 33.  
Zakres obowiązków innych pracowników szkoły, z uwzględnieniem zadań dotyczących zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniom (w czasie zajęć organizowanych przez liceum) określa dyrektor zgodnie z regulaminem 
bhp. 


