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I  Postanowienia ogólne 
 
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły i wchodzi w 

zakres podstawowych obowiązków wszystkich zatrudnionych nauczycieli. 

2. Niestawienie się na wyznaczony dyżur jest naruszeniem Regulaminu Pracy  i stanowi 
wykroczenie służbowe. 

3. Plan dyżurów międzylekcyjnych układają osoby upoważnione przez Dyrektora Szkoły. 

4. Czas wypełniania dyżurów wynika z potrzeb Szkoły, a jego nadrzędnym celem jest 
zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 

5. Miejscem pełnienia dyżuru przez nauczycieli są: 
- ciągi komunikacyjne (korytarze i schody),  
- sanitariaty,  
- piwnica, 
- boisko (w okresach kwiecień-czerwiec i wrzesień-październik). 

6. Nauczyciele dyżurują w szkole i na boisku zapewniając opiekę i dbając o bezpieczeństwo 
przebywających tam uczniów. 

7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godzinie 7.50, a ostatni dyżur 
kończy o 14.30. 

8. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za osobę nieobecną przejmuje również jego dyżur po 
lekcji, na której miał zastępstwo. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur zgłasza ten 
fakt Dyrektorowi Szkoły, który wyznacza innego nauczyciela  do pełnienia dyżuru. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela, za którego nie wyznaczono zastępstw, przypisane 
nauczycielowi dyżury pełnią osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły. 

10. Łączny czas pełnienia dyżurów przez nauczyciela powinien być proporcjonalny do jego 
tygodniowego przydziału godzin wynikającego z planu zajęć.  

 

 
II  Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur  
 
1. Nauczyciel pełniący dyżur: 

- odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania; 
- zwraca uwagę na ład i porządek; 
- nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw. 

2. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu uczniów, 
wydaje zakazy i kontroluje ich wykonanie. 

3. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 
poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 

4. Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na stan urządzeń i zagrożenia pod kątem 
bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. Zauważone zagrożenia, których nie jest w stanie sam 
usunąć, natychmiast zgłasza Dyrektorowi Szkoły. 

5. W razie zaistnienia wypadku nauczyciel niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do 
udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki poszkodowanemu oraz 
zabezpieczenia miejsca wypadku, a następnie zgłasza ten fakt Dyrektorowi Szkoły. 

 



III  Postanowienia końcowe 
 
1. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z 

regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 

2. Integralną częścią regulaminu jest plan dyżurów. 

 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną wchodzi w życie dnia 10 października 
2019 roku. 

 
 

 


