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Załącznik do zarządzenia Nr 8/2018/2019  

Dyrektora SP w Nowym Dworze  

z dnia 17.10.2018 

 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 
 

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

w zakres podstawowych obowiązków nauczycieli. 

2. Dyżury są pełnione zgodnie z opracowanym przez wicedyrektora harmonogramem. 

3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych Szkoły. 

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum odpoczynku po odbytych zajęciach. 

5. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. 

6. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7 15, a kończy po zakończeniu 

nauki i odjeździe wszystkich autobusów szkolnych. 

 

§ 2. 1. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, schody, szatnie, sanitariaty. Nauczycie l 

dyżurujący odpowiada za uczniów od chwili, gdy nauczyciel prowadzący zajęcia zakończy je 

i wypuści uczniów na korytarz. 

2. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami dowożonymi w trakcie oczekiwania na odjazd 

do domu po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

3. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje również jego  

dyżury. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to dyrektor szkoły wyznacza innego 

nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

4. Nauczyciel pełniący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów 

w wyznaczonym rejonie. W razie wypadku pod nieobecność nauczyciela dyżurującego może 

on być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.  

 

Rozdział II Obowiązki nauczyciela dyżurującego 
 

§ 3. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 

1) Bezpieczeństwo i właściwe zachowanie uczniów w strefie dyżurowania. 

2) Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy 

i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów: 

a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, 

w sanitariatach oraz zakamarkach  

b) nie pozwala na opuszczanie budynku szkolnego bez zmiany obuwia i zwraca 

uwagę na korzystanie z placu zabaw zgodnie z jego przeznaczeniem (nauczyc ie l 

dyżurujący na parterze). 

3) Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, 

które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru. W czasie dyżuru dokonuje 

obchodu wszystkich miejsc w swojej strefie. 
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4) Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

i poinformowania o tym fakcie wicedyrektora lub dyrektora. 

5) Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim 

stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan regionu, w którym 

dyżurował (porządek, itp.) 

6) Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, 

którego nie jest w stanie sam usunąć. 

7) Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku 

i podejmuje działania zamierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia 

dalszej opieki. 

8) Nauczyciel zgłasza rażące przejawy zachowania uczniów podczas przerw 

wychowawcy klasy. 

9) Nauczyciel pełniący dyżur na parterze budynku nie dopuszcza do przebywania osób 

postronnych w budynku podczas przerw. 

10) Nauczyciel pełniący dyżur ma prawo ustalić powody obecności w szkole (a w razie 

potrzeby personalia) nieznanych osób, jak również udzielić informacji interesantom 

przychodzącym do szkoły. 

11) Nauczyciele wychowania fizycznego przed i po zajęciach wychowania fizycznego 

dyżurują na korytarzu przy Sali gimnastycznej, w szatniach w-f i w innych miejscach 

wg ustalonego harmonogramu. 

 

 

Rozdział III Postanowienia końcowe 

 

§ 4. 1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w pokoju nauczycielskim. 

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

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 październik 2018 

 


