
Załącznik nr7
RAMOWY ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI

§ 1
Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci podczas 
pobytu dziecka w Przedszkolu i w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) 
organizowanych  przez  Przedszkole  poza  jego  terenem,  oraz  za  wypadki  wynikające  z 
niedopełnienia  obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

§ 2
Do obowiązków nauczyciela należy: 
1. rzetelnie realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki
2. w grupach integracyjnych realizowanie zadań dydaktycznych z włączaniem do zajęć 

dzieci niepełnosprawnych oraz bezstronna, obiektywna ocena ich postępów dziecka.
3. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno  - wychowawczej zgodnie z 

obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
4. dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w placówce,oraz 

natychmiastowe informowania opiekunów dziecka w razie zauważonych u dziecka 
niedyspozycji zdrowotnych mogących zagrażać jego życiu lub zdrowiu. 

5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w sposób przyjęty w 
placówce i poza jej terenem w czacie wycieczek i spacerów, itp.,

6.  tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, 
wzbogacania doświadczeń  stymulujących rozwój dziecka,

7. dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych dzieci poprze aktywizację wyrażania ich 
własnej inicjatywy,

8. kształtowanie takich cech charakteru jak: pracowitość, punktualność, czystość i porządek, 
wytrwałość i umiejętność pokonywania trudności,

9. stosowanie odpowiednich metod nauczania i wychowania
10. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, zdrowotną itp.,
11. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 
zawodowego

12. troska o wygląd wyposażenia i urządzenia sal przedszkolnych,
13. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
14. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania 

dzieci z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań 
wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania w przedszkolu i 
realizowanego programu nauczania w danym oddziale i uzyskiwania informacji 
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

15. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej ( dziennik, miesięczny plan pracy ) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

16. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
17. współpraca i uwzględnianie zaleceń innych specjalistów, pod opieką których dzieci są 

prowadzone dodatkowo ( lekarz, rehabilitant, i inni ).
18. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
19. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,



20. udzielanie instruktażu i wskazówek nauczycielom praktykantom odbywającym praktyki 
zawodowe,

21. przestrzeganie obowiązujących zasad planowania zapewniających ciągłość i 
systematyczność procesu wychowania.

22. aktywnie uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej
23. składanie przed radą pedagogiczną sprawozdań z realizacji przydzielonych zadań,
24. przestrzeganie uchwał i postanowień rady pedagogicznej
25. planowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli
26. realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej 

działalności placówki.

§ 3
Nauczyciel ma prawo do:
1. formułowania  własnych  programów  nauczania i wychowania,
2. decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach. 
3. korzystania z pomocy dydaktycznych i wzbogacania ich o nowe środki
4. Nauczyciel ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej a także ze strony wyspecjalizowanych w tym 
zakresie placówek i instytucji oświatowych.

5. własnego rozwoju zawodowego – systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji 
zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.


