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Regulamin dyżurów nauczycieli 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

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

podstawowy zakres obowiązków nauczyciela. 

2. Plan dyżurów układa komisja Rady Pedagogicznej powołana przez Dyrektora Szkoły. 

3. Nadrzędnym celem dyżurów nauczycieli jest zapewnienie uczniom pełnego 

bezpieczeństwa. 

4. Dyżur rozpoczyna się o godzinie 7:45, a kończy po zakończeniu ostatnich zajęć 

edukacyjnych. 

5. Nauczyciel rozpoczyna dyżur punktualnie. 

6. Za nieobecnego nauczyciela dyżur obejmuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora lub 

jego zastępcę. 

7. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia 

zastępstwa. 

8. Miejscami dyżuru nauczycieli są: pierwsze boisko szkolne, drugie boisko szkolne z placem 

zabaw, okolice wejścia głównego do szkoły z częścią siłowni plenerowej, oraz korytarze 

na parterze, I i II piętrze wraz z klatkami schodowymi i sanitariatami, a nauczycieli 

wychowania fizycznego jest korytarz przy szatniach uczniowskich znajdujących się na 

terenie kompleksu sportowego. 

9. Na pierwszym boisku szkolnym dyżuruje dwóch nauczycieli, stojących w różnych 

miejscach tak, aby widzieć cały rejon dyżuru; w pozostałych miejscach (drugie boisko, 

okolice wejścia głównego, korytarze na parterze, I i II piętrze) dyżuruje jeden nauczyciel 

w miejscu, które umożliwia obserwację całego rejonu dyżuru. 

§ 2 

Obowiązki nauczyciela dyżurnego 

A.   Procedury ogólne dla wszystkich nauczycieli dyżurnych. 

 

1. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania. 

2. Nauczyciel eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, nie 

dopuszcza do samowolnego wyjścia ucznia poza teren boiska, zapobiega dewastacji mienia 

szkolnego. 

3. Nauczyciel stanowczo reaguje na wszelkie przejawy agresji; w przypadku takiego 

zachowania niezwłocznie odizolowuje agresorów, a po zdarzeniu informuje o tym 

wychowawców lub pedagoga szkolnego. 

4. Nauczyciel jest czynny podczas całego dyżuru; nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak 

przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami lub innymi osobami, oraz 

czynnościami przeszkadzającymi w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 

5. Przed rozpoczęciem dyżuru nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić rejon dyżuru pod 

względem bhp, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia – do jego usunięcia. 

Jeżeli  zagrożenia nie jest w stanie usunąć, natychmiast zgłasza je Dyrektorowi Szkoły. 
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6. Nauczyciel ma obowiązek zgłoszenia Dyrektorowi szkoły każdego wypadku zauważonego 

w rejonie dyżuru oraz otoczenia opieką poszkodowanych. Ucznia poszkodowanego 

nauczyciel przekazuje pielęgniarce szkolnej, a w razie jej nieobecności nauczycielowi 

przeszkolonemu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

7. Dyżurujący nauczyciel zgłasza Dyrektorowi Szkoły wszelkie zniszczenia powstałe w czasie 

dyżuru i, jeśli to możliwe, wskazuje winnych ich dokonania. 

8. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających uczniom wyjście 

z budynku szkoły, nauczyciele dyżurujący na zewnątrz wspomagają nauczycieli na dyżurach 

wewnątrz gmachu według następującego porządku: 

a. boisko pierwsze – pierwszy nauczyciel: parter szkoły, w okolicy świetlicy  i sanitariatu 

dziewcząt, drugi nauczyciel: I piętro przy sanitariacie chłopców, 

b. boisko drugie – II piętro, 

c. wejście główne – parter szkoły. 

9. Po dzwonku kończącym przerwę nauczyciele niemający dyżuru odbierają uczniów  z parteru 

szkoły i niezwłocznie udają się na lekcje. 

 
B. Szczegółowe procedury pełnienia dyżurów. 

 

1. Nauczyciel pełniący dyżur na boisku pierwszym, oprócz punktu A. powinien: 

a. w miesiącach zimowych dopilnować, aby wszyscy uczniowie nosili okrycia wierzchnie i 

nie urządzali niebezpiecznych zabaw śniegiem, 

b. nadzorować ustawianie się klas na swoich miejscach po pierwszym dzwonku, wpuszczać 

ustawione klasy do szkoły po drugim dzwonku,  

c. wejść do szkoły jako ostatni z klasą, z którą ma lekcję.  

2. Nauczyciel pełniący dyżur na boisku drugim, oprócz punktu A. powinien: 

a. w miesiącach zimowych dopilnować, aby wszyscy uczniowie nosili okrycia wierzchnie i 

nie urządzali niebezpiecznych zabaw śniegiem, 

b. dopilnować, by z urządzeń na placu zabaw korzystały wyłącznie dzieci młodsze, 

c. dopilnować, by z urządzeń siłowni plenerowej korzystali uczniowie począwszy od klasy 

5. 

d. zwracać szczególną uwagę na uczniów idących do stołówki oraz wracających ze 

stołówki, 

e. po pierwszym dzwonku nadzorować przemieszczanie się uczniów w kierunku boiska 

pierwszego, 

f. wejść do szkoły po przejściu ostatniego ucznia na boisko pierwsze. 

3. Nauczyciel pełniący dyżur przy wejściu głównym, oprócz punktu A. powinien: 

a. w miesiącach zimowych dopilnować, aby wszyscy uczniowie nosili okrycia wierzchnie i 

nie urządzali niebezpiecznych zabaw śniegiem, 

b. zwrócić szczególną uwagę na bezpieczny sposób korzystania przez uczniów z urządzeń 

siłowni plenerowej – wyłącznie uczniowie począwszy od klasy 5. 

c. po pierwszym dzwonku nadzorować przemieszczanie się uczniów na boisko pierwsze 

oraz dopilnować, by uczniowie weszli do szkoły dopiero po drugim dzwonku, 

4. Nauczyciel dyżurujący na parterze, oprócz punktu A. powinien: 

a. nadzorować wychodzenie uczniów na boisko oraz wchodzenie uczniów z boiska na lekcje 

po drugim dzwonku, 

b. nie zezwalać na przebywanie uczniów na korytarzu, schodach i w toaletach, 
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c. nie zezwalać uczniom klas starszych na wchodzenie do klas I-III, 

d. zejść z dyżuru po dzwonku, z chwilą wejścia wszystkich uczniów na wyższe 

kondygnacje. 

5. Nauczyciel dyżurujący na I piętrze, oprócz punktu A. powinien: 

a. nadzorować przemieszczanie się uczniów na niższą i wyższą kondygnację oraz do sal 

lekcyjnych po przerwie, 

b. nie zezwalać na przebywanie uczniów na korytarzu, schodach i w toaletach, 

c. zejść z dyżuru z chwilą wejścia wszystkich uczniów do sal lekcyjnych. 

6. Nauczyciel dyżurujący na II piętrze, oprócz punktu A. powinien: 

a. nadzorować przemieszczanie się uczniów na niższe kondygnacje oraz do sal lekcyjnych 

po przerwie, 

b. nie zezwalać na przebywanie uczniów na korytarzu i schodach, 

c. zejść z dyżuru z chwilą wejścia wszystkich uczniów do sal lekcyjnych.  

7. Nauczyciele wychowania fizycznego dyżurujący na terenie kompleksu sportowego 

oprócz punktu A. powinni: 

a. zejść z uczniami do szatni, zostawić tam uczniów i czekać na korytarzu do momentu aż 

wszyscy uczniowie się przebiorą (przed lekcjami i po lekcjach), 

b. podczas przerw międzylekcyjnych nadzorować uczniów na korytarzu, zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom i bieganiu po korytarzu, 

c. czuwać, aby podczas przerw nikt nie wchodził na salę gimnastyczną, basen i do szatni, 

d. nadzorować uczniów podczas suszenia włosów po wyjściu z basenu, 

e. sprawdzać stan szatni przed i po lekcjach wychowania fizycznego.  

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Codziennie przed rozpoczęciem swoich lekcji nauczyciel ma obowiązek sprawdzić w 

zeszycie zastępstw, czy nie nastąpiły zmiany w dyżurach, do których zobowiązany jest się 

zastosować. 

2. W stosunku do nauczycieli niewywiązujących się z obowiązków nauczyciela dyżurującego, 

konsekwencje wyciąga Dyrektor Szkoły. 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  6 listopada  2019 roku. 


