
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI SP W DZIWNOWIE

Postanowienia ogólne

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia
dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.

2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji 
i po każdej jego zmianie.

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie
dyrektora.

4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły 
i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

5. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa
przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych
zajęciach.

6. Klasopracownie podczas przerw międzylekcyjnych muszą być zamknięte.
7. W czasie trwania przerw uczniowie nie mogą przebywać w salach bez opieki

nauczyciela.
8. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z wyjątkiem:
a) bibliotekarzy,  pedagoga, nauczyciela świetlicy,
b) kobiet w ciąży.
9.   Miejscem dyżuru są: 
a) boisko szkolne, teren przed szkołą, korytarz główny, korytarz przed szatnią, korytarze

na pawilonach,
b) dyrektor szkoły w trakcie roku szkolnego może wyznaczyć dodatkowe miejsca objęte

dyżurami nauczycielskimi, jak również zalecić nauczycielom odprowadzanie do szatni
uczniów po ostatniej lekcji,

c) nauczyciele pełniący dyżur na głównym korytarzu, w okresie letnim pełnią dyżury
nazewnątrz placówki. Termin pełnienia dyżurów na zewnątrz jest uzależniony od
panujących warunków atmosferycznych i jest określany przez dyrektora szkoły. 

10. Dyżur rozpoczyna się przed pierwszą godziną lekcyjną o godz. 7.45 i trwa  do końca
zajęć w placówce.

      11. Tygodniowy czas dyżurów jest proporcjonalny do liczby godzin zajęć przydzielonych
nauczycielowi.

12. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego
przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni
własny dyżur, informuje o tym fakcie wicedyrektora, który wyznacza innego nauczyciela
do pełnienia dyżuru. Nauczyciel pełniący zastępstwo na pierwszej lekcji przyjmuje
również dyżur za nauczyciela przed lekcją.

Obowiązki nauczyciela dyżurującego

1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów
nauczycielskich.

2. Nauczyciel czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi.
3. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy 

i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności:



a) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica,
dom),

b) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,
c) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów,
d) dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów,
e) informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw,
f) dostrzeżone zagrożenie (pęknięta szyba, odsłonięte przewody elektryczne itp.)  

i awarie musi zabezpieczyć sam i niezwłocznie zgłosić woźnej lub konserwatorowi
szkoły.

W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest
do:

1. udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,
2. powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,
3. zabezpieczenia miejsca wypadku,
4. odnotowania zaistniałego wypadku:
5. nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas

przerwy oraz w razie potrzeby zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły,
6. nauczyciel nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowaniu

o tym fakcie dyrektora,
7. w celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów zobowiązuje się

wszystkich nauczycieli do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych.

 III.      Postanowienia końcowe

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w
rejonie dyżurowania.  

2. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga
za sobą konsekwencje służbowe.

3. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej
wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.


