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Regulamin dyżurów nauczycieli 

 

Podstawy prawne: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 

215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968) z późniejszymi zmianami. 

Statut szkoły 

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 międzylekcyjnych układa zespół powołany przez dyrektora szkoły. 

5. Miejscem pełnienia dyżurów przez nauczycieli są: miejsce przed szkołą -1, hol 

oraz szatnia - 2, parter nowej szkoły – 3,I piętro starej szkoły – 4, I i II piętro nowej 

szkoły – 5. 

6. Dyżur nauczycieli trwa od godziny 7.40, a kończy się wraz z zajęciami 

dydaktycznymi. 

7. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje także 

jego dyżur po zakończonej lekcji. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, 

zgłasza to dyrektorowi (wicedyrektorowi), który wyznacza innego członka Rady 

Pedagogicznej do pełnienia dyżuru. 
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II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego. 

1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu, zgodnie z planem 

dyżurów nauczycielskich. 

2. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem 

całego terenu dyżurowania. 

3. Pełni dyżur aktywnie i przez cały czas trwania dyżuru przebywa z uczniami. 

4. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy             

i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności: 

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

ulica, boisko, dom), 

b) dba o czystość w budynku poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania 

budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach, 

c) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

d) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów, 

e) zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów. 

5. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach   

mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

uczniów i pracowników szkoły. 

6. W przypadku, gdy uczeń ulegnie wypadkowi, postępuje zgodnie z obowiązującymi 

w szkole procedurami. 

7. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego na przydzielonym terenie 

 i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły. 

8. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie uczniów w czasie przerw. 
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9. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o 

tym fakcie dyrektora. 

 

III. Postanowienia końcowe. 

1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w pokoju nauczycielskim 

oraz na tablicy ogłoszeń na parterze do wiadomości uczniów. 

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

3. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do  zespołu układającego plan dyżurów  lub 

Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub 

innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły. 

4. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga 

za sobą konsekwencje służbowe. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 

 

 

  


