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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły  

i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Dyżury są pełnione zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego 

harmonogramem oraz, w przypadku zastępstw, zgodnie z grafikiem zastępstw 

wywieszanym w pokoju nauczycielskim przez wicedyrektora szkoły. 

3.  Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego     bezpieczeństwa 

przed zajęciami szkolnymi, podczas przerw między lekcjami  

i w czasie przerwy bezpośrednio po zakończeniu zajęć na danym korytarzu lub  

w szatni. 

4. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, schody, szatnia (wyznaczone  

w harmonogramie rejony). 

5. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele dyżurujący na 

terenie szkoły przebywają wspólnie z uczniami na boisku szkolnym i tam pełnią 

dyżur. 

6. Dyżury obejmują przerwy między wszystkimi zajęciami od początku do ich 

zakończenia. 

7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godz. 7:50, a kończy o 

godz. 15:20. 

8. Nauczyciel przyjmujący dłuższe zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje 

również jego dyżury. 

 

 

II. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA 

 

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 

1. Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie do 

niebezpiecznych zabaw, bieganie po schodach i korytarzach. 

2. Eliminowanie wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, nauczyciel 

wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci: 

a. zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw w szatniach i na 

schodach, 

b. nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego. 

3. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

4. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, 

jak: prowadzenie rozmów z rodzicami oraz innymi osobami oraz nie wykonuje 

czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

5. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Należy objąć go w czasie 

możliwie najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji. 

6. Dyżur kończy się po dzwonku  rozpoczynającym lekcję. Nauczyciel dyżurujący  

w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do klasy pod warunkiem, że 

pozostałe klasy weszły z nauczycielami do sal lekcyjnych.  

7. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku  

i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy oraz zapewnienie 

dalszej opieki (zgodnie z procedurą dotyczącą wypadków i urazów uczniowskich). 

8. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, 

którego nie jest w stanie sam usunąć. 



 
 

9. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia 

szkolnego. 

10. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych. 

11. Reaguje na niewłaściwe zachowania uczniów (zgodnie z procedurą postępowania 

wobec uczniów naruszających regulamin szkoły). 

12. W przypadku zaobserwowania osób postronnych przebywających na terenie szkoły 

zgłasza niezwłocznie powyższy fakt dyrektorowi szkoły 

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest grafik dyżurów na bieżący rok szkolny. 

2. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem dyżurów 

międzylekcyjnych na terenie szkoły i w szatni oraz do przestrzegania jego 

postanowień. 

3. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku wypełniania dyżurów jest 

poważnym zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy i pociąga za sobą 

konsekwencje służbowe określone w Regulaminie Pracy. Regulamin wchodzi w życie 

z dniem podpisania. 

 

 

 

Z regulaminem zapoznano nauczycieli na zebraniu  Rady Pedagogicznej w dniu: 8 listopada 

2017r.  

 

 


