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ZAKRES ZADAŃ ORAZ UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELA SZKOŁY 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI 
NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU 

 
 
 
Na początku każdego roku szkolnego dyrektor Ośrodka dokonuje formalnego przydziału przedmiotów 
nauczania, wychowawstw i zadań dodatkowych w oparciu o arkusz organizacji placówki. 
Obowiązki nauczyciela szkoły wynikają z zapisów art. 6 Karty Nauczyciela, a także z zapisów § 6 ust. 
1,ust. 2, ust. 3 Statutu SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu. 
 
1. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy: 

1) realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach w taki 
sposób aby w optymalnym stopniu osiągać cele szkoły ustalone w programach i przyjętym 
planie pracy wychowawczej; 

2) wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz wnioskowanie o jego doposażenie 
i modernizację; 

3) udział w zespołach opracowujących indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne na 
podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego 
i dokonujących okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 

4) udział w zespołach ds. planowania udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów; 
7) informowanie rodziców uczniów, wychowawcę klasy i wychowawcę grupy, dyrektora oraz radę 

pedagogiczną o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów; 
8) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez szkołę 

i instytucje wspomagające szkołę; 
9) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
10) udział w zebraniach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał; 
11) systematyczne przygotowywanie się do lekcji i innych zajęć; 
12) systematyczne kontrolowanie i ocenianie wiadomości uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania; 
13) kształcenie i wychowanie uczniów w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia 

i sprawiedliwości społecznej; 
14) realizowanie zadań wynikających z rocznego planu pracy i Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego; 
15) przestrzeganie zapisów Statutu Ośrodka, zapisów Konwencji Praw Dziecka, zasad ustalonych 

w „ ABC ... WYCHOWAWCY’’; 
16) ścisłe przestrzeganie wewnętrznych „Procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją”; 
17) przeciwstawianie się i natychmiastowe reagowanie w przypadkach występującej wśród 

uczniów agresji i przejawów zagrożenia demoralizacją oraz ujawnianie tych przypadków 
zgodnie z w/w „Procedurami.”; 

18) respektowanie wszystkich praw ucznia; 
19) konsekwentne egzekwowanie wszystkich obowiązków ucznia; 
20) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 

wypadek pożaru. 
 
2. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych 
w nauczaniu swego przedmiotu; 

2) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej swoich uczniów; 
3) współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów; 
4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów; 
5) stosowania kar i nagród zgodnie z zapisami przyjętymi w Regulaminie Wychowanka. 
6) występowania z inicjatywą objęcia ucznia i jego rodziny pomocą psychologiczno-

pedagogiczną organizowaną w Ośrodku. 
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3. Nauczyciel odpowiada za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych zajęć edukacyjnych  
(z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych i intelektualnych uczniów ); 

2) stan warsztatu pracy, powierzonego mu sprzętu i pomocy dydaktycznych; 
3) skutki wynikłe z ewentualnego braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie przydzielonych mu dyżurów; 
4) respektowanie wszystkich praw ucznia; 
5) konsekwentne egzekwowanie wszystkich obowiązków ucznia; 
6) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 

wypadek pożaru; 
7) przestrzeganie przyjętych wewnętrznych „Procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją”; 
8) przeciwstawianie się i natychmiastowe reagowanie w przypadkach występującej wśród 

uczniów agresji i przejawów zagrożenia demoralizacją oraz ujawnianie tych przypadków 
zgodnie z w/w „Procedurami.”; 

9) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Ośrodka, wynikające z nieporządku, 
braku nadzoru i zabezpieczenia. 

 
 

Zmiany w Załączniku nr 2 do Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  
dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu  

zostały uchwalone przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2019r. 
 


