
  

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W ZESPOLE SZKOLNO – 

PRZEDSZKOLNYM NR 1 WE WŁOCŁAWKU 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów  
w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.  

2. Harmonogram dyżurów ustala wyznaczony na dany rok szkolny zespół nauczycieli  
w oparciu o plan lekcji i po każdej jego zmianie.  

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie  
oraz w gabinetach wicedyrektorów. 

4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi  
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

5. Miejscem dyżuru są:  

1) korytarze, sanitariaty, szatnie, klatki schodowe, 
2) boisko szkolne – w zależności od pogody.  

6. Dyżur rozpoczyna się przed pierwszą godziną lekcyjną o godz. 7.45, a kończy  
o godzinie 16.00.  

7. Dyżury za nieobecnych nauczycieli organizują wicedyrektorzy, z zastrzeżeniem ust.8. 

8. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje również jego 
dyżur po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to wicedyrektor 
szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.  

9. W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów zobowiązuje się 
wszystkich nauczycieli do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych  
w sposób zorganizowany. 

§ 2. 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO 

Obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest: 

1) punktualne rozpoczynanie dyżurów, 

2) czynne pełnienie dyżuru, 

3) eliminowanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów,  

4) dbanie o porządek w miejscu pełnienia dyżuru, 



5) informowanie wychowawców klas o zauważonym nagannym zachowaniu uczniów,  

6) zgłaszanie dyrekcji szkoły wszelkich usterkach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa, 
zdrowia i życia, 

7) udzielanie natychmiastowej pomocy poszkodowanemu uczniowi w zdarzeniu mającym 
znamiona wypadku, wezwanie pracownika służby zdrowia i zawiadomienie dyrekcji 
szkoły,  

8) nieopuszczanie miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym 
przełożonych, 

9) niedopuszczanie do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas 
przerwy.            

§ 3. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w miejscu 
pełnienia dyżuru. 

2. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga  
za sobą konsekwencje służbowe. 

 
  

 
                                                                   
 
 
 


