
 
 

REGULAMIN NAUCZYCIELA DYŻURNEGO 

 

 

1 .Nauczyciele pełnią dyżury według opracowanego planu umieszczonego na tablicy ogłoszeń. 

2. Wszelkie zmiany w planie dyżurów mogą nastąpić jedynie za zgodą dyrektora lub wicedyrektora szkoły.  

3. Dyżur przed zajęciami lekcyjnymi trwa od godzin 7.45 - 8.00. 

4. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniów wyznacza się nauczycieli 

dyżurujących: 

- w piwnicy, 

 przy wejściu do szkoły i na placu przed szkołą, 
 na boisku, 
- na parterze, 

 na I piętrze, 

 na II piętrze, 

 na korytarzu przy hali sportowej, 

 w łączniku przy hali sportowej, 

- na korytarzu przy sklepiku. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora, 

wicedyrektora szkoły. 

6. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;  

2) aktywnego pełnienia dyżuru — reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających                   

od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze 

schodów, parapety okienne itp.). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi,                       

jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają                        

w czynnym spełnianiu dyżuru; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal 

lekcyjnych w czasie przerw; 

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń 

szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego lub sal lekcyjnych; 

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły — szczególnie w toaletach szkolnych; 

8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca 

wypadku. 

7. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania                 

o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego, jego obowiązek 

pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub wicedyrektora. 

8. Pracę nauczyciela dyżurnego kontroluje dyrektor i wicedyrektor szkoły. 


