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REGULAMIN NAUCZYCIELA DYŻURNEGO
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w
zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły (wyjątek: kobiety
powyżej 6 miesiąca ciąży).
3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa.
4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych, wg
ustalonego harmonogramu, który opracowuje wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan
lekcji i po każdej jego zmianie.
5. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim oraz w gabinecie dyrektora.
6. Miejscem pełnienia dyżuru nauczyciela są: korytarze, schody, szatnia, toalety, tereny
zielone oraz boiska szkolne. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za uczniów od chwili, gdy
nauczyciel prowadzący zajęcia zakończy je, wypuszczając i zamykając salę lekcyjną na klucz.
Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji. Dyżur
kończy się pierwszym dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji.
7. Nauczyciel dyżurujący na boisku powinien zadbać o to, aby młodzież przebywała na
terenie szkoły.
8. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 750.
9. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego nauczyciel przyjmujący zastępstwo
za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji.
Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to zgłasza to dyrektorowi szkoły celem
wyznaczenia innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
10. W przypadku brzydkiej pogody (deszcz, śnieg, wiatr, mróz, itp.- decyduje dyrektor),
uczniowie nie wychodzą na świeże powietrze, a nauczyciele pełniący dyżur na zewnątrz
budynku pełnią dyżur przy drzwiach wyjściowych i na parterze.
11. Rejony dyżurów: parter: toalety, korytarz; I piętro: korytarz, toalety; II piętro:
korytarz, toalety, szatnia; plac apelowy z wejściem bocznym; boisko Orlik; boisko za salą
gimnastyczną z wejściem od ul. Kopernika, teren za Orlikiem z placem zabaw i boiskiem
do piłki siatkowej plażowej, korytarz przy sali gimnastycznej.
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO
1. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,
wydaje zakazy i kontroluje ich wykonanie:
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→ zabrania biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na klatkach schodowych, w
sanitariatach;
→ zabrania siadania na parapetach, wchodzenia i wychodzenia przez okna, wychylania się
przez okna, podstawiania nóg, zaczepek prowokujących do bójek, chodzenia po drzewach,
płotach, balustradach itp.;
→ nie dopuszcza do samowolnego opuszczania terenu szkoły;
→ natychmiast reaguje na wszelkie przejawy niesubordynacji w zachowaniu dzieci i
młodzieży przebywających na przerwach;
→ szczególną uwagę zwraca na pomieszczenia WC pod kątem palenia papierosów czy
zażywania substancji psychoaktywnych ( sprawdza te pomieszczenia po każdym dzwonku na
lekcję);
→ zwraca uwagę i reaguje na obecność osób obcych;
→ sprawdza czy uczniowie podczas przerw nie przebywają w klasach, a drzwi do klasy są
zamknięte na klucz;
→ w czasie przerw młodzież na boisku szkolnym może przebywać jedynie w obecności
nauczyciela dyżurującego.
2. Przeciwdziała wszelkim zagrożeniom, w tym paleniu tytoniu, piciu alkoholu, zażywaniu,
posiadaniu i rozprowadzaniu narkotyków, stosowaniu przemocy.
3. Jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak : przeprowadzanie
rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami. Ponadto nie
wykonuje czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
4. Powinien zadbać, aby na terenie szkoły nie przebywały niepowołane osoby podczas
przerwy.
5. Nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie
dyrektora.
6. Opuszcza miejsce dyżuru po pierwszym dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w
którym dyżurował.
7. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego
nie jest w stanie usunąć.
8. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod
względem przepisów bhp.
9. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:
a) udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,
b) wezwania odpowiednich służb medycznych,
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c) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,
d) zabezpieczenia miejsca wypadku,
e) złożenia zeznań do protokołu powypadkowego sporządzanego przez inspektora bhp.
10. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.)
przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.
11. Zgłasza wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.
12. Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na stan urządzeń i zagrożeń pod kątem
bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. Zauważone zagrożenia, których nie jest w stanie sam
usunąć natychmiast zgłasza dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z
regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
Integralną częścią regulaminu jest plan dyżurów sprawowania opieki podczas przerw.
Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie
dyżurowania.
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.
Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą
konsekwencje służbowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

