
REGULAMIN 

DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku 

 

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 (z wyjątkiem: pedagoga, 

bibliotekarza, kierownika szkolenia praktycznej nauki zawodu). 

3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

4. Terenem pełnienia dyżuru jest budynek szkoły, teren wokół szkoły, boisko. 

5. Miejscem dyżuru nauczyciela są: 

1) sektor wychowania fizycznego ( szatnie, boisko) 

2) parter ( szatnie, sklepik) 

3) parter (schody, taras) 

4) piętro 

 

6. Godziny dyżurów nauczycieli zostały podzielone na dwie grupy 

  

               I   7.45  - 10.55 

 II 10.55  - 14.35 

 

7. Nauczyciel sprawuje swój dyżur w miejscu i czasie wynikającym z grafiku. 

8. Harmonogram dyżurów wywieszony jest w pokoju nauczycielskim. 

9. Plan dyżurów układa wyznaczona osoba, a zatwierdzony jest do realizacji przez dyrektora szkoły. 

10. W przypadku nieobecności nauczyciela mającego dyżur w danym dniu, osoba wyznaczająca 

zastępstwa zajęć lekcyjnych wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.( umieszcza informacje  

o dyżurze nauczyciela na karcie zastępstw). 

 

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

 

12. Nauczyciele punktualnie rozpoczynają dyżur. 

13. Nauczyciel dyżur winien objąć w czasie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji . Dyżur kończy 

się dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. 

 



II.OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO 

1. Nauczyciel pełniący dyżur : 

a) przeciwdziała wszelkim niewłaściwym zachowaniom uczniów, którzy mogą zagrozić bezpieczeństwu 

i które zakłócają wypoczynek młodzieży; 

b) eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich 

wykonanie przez uczniów; 

c) zwraca uwagę na czystość, porządek i ochronę mienia szkoły; 

d) zapobiega przebywaniu na terenie szkoły osób niepożądanych, nieznanych, zagrażających 

bezpieczeństwu uczniów. 

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

przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz z innymi osobami  

i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

 

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

o tym fakcie dyrektora lub innej osoby z nadzoru pedagogicznego. 

4.Każdy nauczyciel podejmuje w razie wystąpienia zagrożenia działania zmierzające do jego eliminacji,  

a w przypadku zagrożenia zdrowia do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki  oraz 

zgłasza fakt zaistniałego zagrożenia dyrektorowi szkoły. 

 

5.Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenia , których nie jest  

w stanie sam usunąć. 

 

 


