
Regulamin dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 

674 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zm.). 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi 

w zakres podstawowych obowiązków wszystkich zatrudnionych nauczycieli. 

 Niestawienie się na wyznaczony dyżur jest naruszeniem Regulaminu Pracy 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim i stanowi wykroczenie służbowe. 

 Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za osobę nieobecną przyjmuje również jego dyżur 

po lekcji, na której miał zastępstwo. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur 

zgłasza ten fakt wicedyrektorowi, który wyznacza innego nauczyciela do pełnienia 

dyżuru. 

 Nauczyciel ma prawo zgłaszać do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkie 

propozycje związane z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły. 

 

2. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PEŁNIĄCEGO DYŻUR 

 Zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa 

podczas przerw i przed lekcjami oraz eliminowanie zauważonych sytuacji 

zagrażających temu bezpieczeństwu.  

 Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu 

uczniów, wydaje zakazy i kontroluje ich wykonanie: zabrania biegania w budynku 

szkoły, spędzania przerw na klatkach schodowych, łącznikach, w pomieszczeniach 

grup wychowawczych, w sanitariatach, nie dopuszcza do samowolnego opuszczania 

budynku szkoły, natychmiast reaguje na wszelkie przejawy niesubordynacji w 

zachowaniu dzieci i młodzieży przebywających na przerwach szczególną uwagę 

zwraca na pomieszczenia WC pod kątem palenia papierosów czy zażywania 

substancji psychoaktywnych (sprawdza te pomieszczenia po każdym dzwonku na 

lekcję), zwraca uwagę i reaguje na obecność osób obcych. 

 Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się takimi sprawami jak: 

prowadzenie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi czy innymi osobami 

oraz czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

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

poinformowania o tym fakcie wicedyrektora, w przypadku jego nieobecności 

dyrektora.  

 Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na stan urządzeń i zagrożeń pod kątem 

bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. Zauważone zagrożenia, których nie jest w stanie 

sam usunąć natychmiast zgłasza dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły. 



 W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest 

do zorganizowania w pierwszej kolejności zastępczego dyżuru za siebie przez 

nauczyciela dyżurującego na tej samej kondygnacji oraz do: udzielenia pierwszej 

pomocy przedmedycznej o ile istnieje taka konieczność, wezwania odpowiednich 

służb medycznych, powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku, 

zabezpieczenia miejsca wypadku, sporządzenia notatki z uwzględnieniem określenia 

miejsca i przyczyny wypadku, rodzaju wypadku, zastosowanych środków i własnego 

działania, złożenia zeznań do protokołu powypadkowego sporządzanego przez 

inspektora bhp. 

 W czasie pełnienia dyżuru w stołówce szkolnej nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę 

na: kulturalne zachowanie się wychowanków w jadalni, spożywanie posiłków zgodnie 

z zasadami kultury spożycia, zostawienie stołów po posiłku w stanie czystym, 

odnoszenie naczyń do okienka. 

 Dyżur pełniony jest w czasie ustalonym w tygodniowym planie dyżurów. 

 Nauczyciel ma obowiązek dyżurować nieprzerwanie przez całą przerwę, a w razie 

konieczności opuszczenia dyżuru zapewnić opiekę uczniom. .  

 Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na 

miejsce dyżuru natychmiast po dzwonku na przerwę. Opuszcza miejsce dyżuru po 

dzwonku na lekcję, zwracając uwagę na ustawienie uczniów przed salami lekcyjnymi 

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

zapewnić. 

 Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji . 

 Dyżur kończy się dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. 

 W pełnieniu dyżurów  nauczycielom pomagają wyznaczeni uczniowie.  

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania 

się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 

 Integralną częścią regulaminu jest plan dyżurów 

 Wszelkie uwagi nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest zaznaczyć w zeszycie uwag, 

który znajduje się w pokoju nauczycielskim 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły. 


