
 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI  

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju 

 

I. Postanowienia ogólne 

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

w podstawowy zakres obowiązków nauczycieli. 

2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa  

na przerwach i po odbytych zajęciach (zgodnie z harmonogramem dyżurów). 

3. Dyżury nauczycieli obejmują: korytarze, schody, hole, sanitariaty, szatnie, stołówkę szkolną, 

boiska szkolne. 

4. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej 

jego zmianie. 

5. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie dyrektora oraz w 

widocznym miejscu na każdej kondygnacji szkolnej. 

6. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy niepedagogiczni (sprzątaczki, woźni).  

7. Dyżury pełnione są od godziny 7.30 aż do zakończenia zajęć lekcyjnych. 

8. Nauczyciel pełni dyżur podczas przerw międzylekcyjnych w rejonie wyznaczonym  

w harmonogramie. 

9. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego, przyjmuje 

również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur – wicedyrektor szkoły 

wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

10. Dyżuru nie pełni nauczycielka w ciąży. 

11. Dyżur w rejonach sal edukacji wczesnoszkolnej sprawują nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 

II. Obowiązki szczegółowe nauczyciela dyżurującego 

1. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów 

nauczycielskich. 

2. Organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł punktualnie przybyć na miejsce dyżuru. 

Opuszcza miejsce dyżuru, zwracając uwagę na ustawienie uczniów przed salami lekcyjnymi 

oraz na klasy pozostające bez opieki i podejmuje wszelkie działania, aby tę opiekę zapewnić. 

3. W miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych (w pogodne dni) nauczyciele określonych  

w harmonogramie rejonów pełnią dyżur na boiskach szkolnych. 

4. Przez cały czas trwania dyżuru nauczyciel przebywa z uczniami. 

5. Pilnuje, aby wszyscy uczniowie (poza dyżurnymi) przebywali na korytarzach, poza salą. Na 

wniosek nauczyciela uczniowie mogą pozostać podczas przerwy w klasie. Opiekę nad nimi 

sprawuje wówczas ów nauczyciel. 



6. Pilnuje przestrzegania czystości, ładu i porządku w szkole, wymagając od uczniów nie 

zaśmiecania i sprzątania po sobie, zmiany obuwia, dostosowania ubioru do warunków 

atmosferycznych i zasad panujących w szkole. 

7. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje polecenia  

i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności: bieganie po korytarzach, 

schodach, wchodzenie do toalet dużych grup uczniów lub niecelowe przebywanie  

w sanitariatach, siedzenie na parapecie, wychylanie się przez okna, podstawianie nóg, 

zaczepianie i prowokowanie do bójek, wchodzenie na drzewa, balustrady. 

8. Nie pozwala na samowolne opuszczanie przez uczniów budynku szkoły; 

9. Eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów proponując alternatywną zabawę. 

10. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: 

przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami, innymi czynnościami, 

które przeszkadzają w pełnieniu dyżuru. 

11. Stara się na bieżąco rozwiązywać konflikty, od razu wyjaśniać nieporozumienia między 

uczniami. Kiedy zaistnieje potrzeba szczegółowego rozpatrzenia sytuacji konfliktowej – 

zgłasza problem wychowawcy lub koordynatorowi ds. bezpieczeństwa. 

12. W razie wypadku zagrażającemu zdrowiu ucznia, nauczyciel dyżurny udziela mu pierwszej 

pomocy, zawiadamia pogotowie ratunkowe i dyrektora szkoły. 

13. W czasie dyżuru nauczyciel przestrzega podstawowych przepisów bhp obowiązujących  

w szkole. 

14. Nauczyciel dyżurujący zgłasza dyrektorowi lub koordynatorowi ds. bezpieczeństwa wynikłe 

przypadki zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w celu ich niezwłocznego usunięcia. 

15. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wychowawczych 

odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

16. Regulamin i harmonogram dyżurów nauczycieli zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

 

Obowiązuje od dnia 1 września 2017r. 

Traci moc regulamin z dnia 14 grudnia 2016r. 


