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Zestawienie obowiązków nauczycieli 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 492). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493). 

 

Od 25 marca do 10 kwietnia (a może dłużej, jeżeli będzie taka potrzeba) określono zadania 

nauczycieli związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub w inny sposób ustalony w jednostce. 

 

Obowiązki, zadania 

1. Pracownicy pedagogiczni prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 

sposób i trybie ustalonym przez dyrektora. 

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego są prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie 

wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. 

2. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz 

metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, w tym wynikających z indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych.  

3. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zobowiązani są do informowania 

rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia 

dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000049201.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000049201.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000049201.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000049301.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000049301.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000049301.pdf


Zestawien ie  obowiązków nauczyc iel i  S t r o n a  |  2  

 
 
zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. 

4. Monitorują postępy uczniów oraz weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów na zasad ustalonych przez 

dyrektora. 

5. Informują uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach na 

zasad ustalonych przez dyrektora. 

6. Dokumentują realizowane przez siebie zadania na zasadach ustalonych przez dyrektora. 

7. Ustalają źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci 

elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. 

8. Są dostępni dla uczniów i rodziców w formie i termiach ustalonych przez dyrektora. 

9. Sprawdzają, czy jest potrzeba zmiany programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania. 

Przepisy  pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do 

zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć 

przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym. 

10. Nauczyciele nie muszą świadczyć pracy na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to 

niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.  

 

 

 


