
  
  

 
  

  

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ   
W   REDZIE  

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dn. 30.08.2019r.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH  
  

I. Postanowienia ogólne.  

  

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i wchodzi w 

zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

2. Dyżury nauczycieli organizowane są w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom 

przebywającym w szkole podczas przerw lekcyjnych.  

3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.  

4. Plan dyżurów układa wicedyrektor szkoły, wyznaczony przez dyrektora placówki lub 

wskazany nauczyciel.  

5. Miejscem pełnienia dyżurów przez nauczycieli są w budynkach A i B:  

a) Wejście /teren przyszkolny A   

b) Piwnica, parter, I piętro, II piętro budynki A i B- korytarze i toalety  

c) Obiekt sportowy  

d) Teren przyszkolny B- obiekt sportowy  

6. Dyżur nauczycieli trwa od godz. 7.55 do 17.05.  

7. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika, przejmuje także jego dyżur 

po zakończonej lekcji. Jeżeli koliduje to z jego grafikiem dyżurów, zgłasza ten fakt 

wicedyrektorowi.  

  

II. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur.  

  

1. Nauczyciele pełniący dyżur są zobowiązani do przebywania w wyznaczonym miejscu.  

2. Nauczyciele pełniący dyżur są zobowiązani do wpływania na właściwą dyscyplinę uczniów 

w trakcie przerw, aby zapobiec niebezpiecznym zachowaniom, zakłóceniu porządku i 

dewastacji szkolnego mienia.  

3. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji. Dyżur 

kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel w możliwie najkrótszym czasie 

ma obowiązek dotarcia do swojej klasy, w tym czasie nauczyciel prowadzący lekcje w 

sąsiedniej sali jest odpowiedzialny za klasę oczekującą na nauczyciela schodzącego z dyżuru.  

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 

poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora.  
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5. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur pełni 

nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć lub sam je podjął.  

6. W razie wypadku uczniowskiego nauczyciel dyżurujący lub prowadzący zajęcia udziela 

uczniowi pierwszej pomocy, a w razie konieczności wzywa pogotowie. O zaistniałym 

zdarzeniu nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły i wychowawcę klasy. Wychowawca klasy 

zobowiązany jest powiadomić o wypadku rodziców ucznia.  

7. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających 

na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły lub osobę pełniącą funkcję 

technika BHP w szkole.  

8. Nauczyciel dyżurujący ustala powód obecności na terenie szkoły ( a w razie potrzeby - 

personalia) nieznanych osób oraz udziela pierwszej informacji interesantom.  

9. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek natychmiast po zakończeniu dyżuru, zgłosić 

wychowawcy naruszenie zasad Statutu Szkoły przez ucznia danej klasy.  

10. W razie złej pogody nauczyciel dyżurujący na zewnątrz, wprowadza młodzież do budynku i 

pełni dyżur przy drzwiach wejściowych.  

11. Podczas przerw gabinety powinny być zamknięte. Niedopuszczalne jest pozostawianie 

młodzieży bez opieki w salach.  

12. Uczniowie przed i po zajęciach wychowania fizycznego przebywają w szatni pod opieką 

nauczyciela w-f.  

13. Z uwagi na konieczność zapewnienia uczniom bezpieczeństwa - samowolne zejście z dyżuru 

lub jego niepodjęcie w wyznaczonym czasie i miejscu, będzie traktowane jako poważne 

zaniedbanie i naruszenie dyscypliny pracy.  

  

III. Postanowienia końcowe  

  

1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w pokoju nauczycielskim oraz na 

tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze do wiadomości uczniów.  

2. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych.  

3. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z 

regulaminem i zobowiązuje się go postrzegać.  
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