
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku 

 Postanowienia ogólne:  

1. Dyżur jest częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres 

podstawowych obowiązków nauczyciela. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom 

pełnego bezpieczeostwa na terenie szkoły.  

2. Nauczyciel pełniący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo uczniów  

w wyznaczonym rejonie. W razie wypadku pod nieobecnośd nauczyciela dyżurującego może on 

byd pociągnięty do odpowiedzialności karnej (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

dotyczy przypadków gdy nauczyciel jest na dyżurze, a nie był w stanie zapobiec wypadkowi). 

3. Za nauczycieli nieobecnych ustala się doraźne zastępstwa. Informacja o przydziale dyżuru  

w ramach zastępstwa jest podawana na tablicy informacyjnej wraz z zastępstwami za 

nieobecnych nauczycieli na lekcjach. 

4. Dyżury są pełnione zgodnie z opracowanym  harmonogramem. 

I zmiana: 7.40- 8.00 oraz przerwy po 1, 2 i 3 lekcji 

II zmiana: długa przerwa oraz przerwy po 5, 6 i 7 lekcji 

5. Ustala się następujące rejony pełnienia dyżurów:  

 

Rejony zewnętrzne: 

 Rejon przed szkołą obejmuje ciąg komunikacyjny oraz chodniki wewnętrzne przyległe do 

budynku wzdłuż ulicy Górnej.  

 Rejon przy parkingu obejmuje teren za starą salą gimnastyczną do bramy wjazdowej oraz hol 

przy starej sali. 

 Dziedziniec- obejmuje rejon wewnętrzny dziedzioca  

 Rejon przy nowej hali sportowej- za halą od strony Wodociągów oraz Przedszkola. 

        Rejony wewnętrzne: 

 Parter częśd nowa, boczna- korytarz przy salach nr 5, 13,14,15,16, toalety i klatka schodowa 

przy sali 16 do I piętra. 

 Hol główny- hol, teren przy sklepiku, toalety, korytarz przy świetlicy, klatka schodowa do I 

piętra. 

 Parter częśd stara- szatnie, klatki schodowe do 1 piętra. 

  I piętro częśd nowa- korytarz i główna klatka schodowe między I a II piętrem. 

 I piętro częśd stara-  korytarz, teren przy gabinecie pedagoga i boczna klatka schodowa 

między I a II piętrem. 

 II piętro częśd nowa- hol, korytarz i boczna klatka schodowa między I a II piętrem. 

 II piętro częśd stara-  korytarz, klatka schodowa w baszcie między I a II piętrem. 



 

 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego:  

1. Dyżur podczas przerw zaczyna się  równo z dzwonkiem na przerwę. Należy objąd go w czasie 

możliwie najkrótszym po zakooczeniu własnej lekcji. Jeżeli nauczyciel prowadzi lekcję na godzinie 

poprzedzającej dyżur, powinien ją zakooczyd równo z dzwonkiem i niezwłocznie udad się na 

miejsce dyżuru. 

2. Dyżur I zmiany rozpoczyna się o godz. 7.40.  

3.  Dyżur kooczy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel dyżurujący w możliwie 

najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy. 

4. Nauczyciel nie może zejśd z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania (uzgodnienia)  

o tym fakcie wicedyrektora lub dyrektora. 

5. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami, które przeszkadzają  

w rzetelnym pełnieniu dyżuru. W czasie dyżuru dokonuje obchodu wszystkich miejsc w swoim 

rejonie. 

6. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela pełniącego dyżur jest dopilnowanie bezpieczeostwa  

i właściwego zachowania uczniów w rejonie dyżurowania. 

7. W sytuacjach szczególnych: wypadek lub nagłe zachorowanie ucznia, nauczyciel dyżurny ma 

obowiązek podjąd wszechstronne działania w celu zapewnienia uczniom jak najszybszej pomocy. 

8. Nauczyciel dyżurny kontroluje stan higieniczno-sanitarny w swojej strefie, zapobiega 

wandalizmowi. Szczególnie zwraca uwagę na wszelkie przejawy dewastacji mienia i w miarę 

możliwości ustala winnego powstałej szkody oraz zgłasza ją dyrektorowi szkoły. 

9.  Nauczyciel dyżurny zgłasza rażące przejawy łamania przez ucznia regulaminu zachowania się 

podczas przerw wychowawcy klasy. 

10. Nauczyciel pełniący dyżur zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w 

stanie sam usunąd. 

11. Nauczyciel pełniący dyżur współpracuje z pracownikami obsługi.  

12. Nauczyciel pełniący dyżur w uzasadnionych przypadkach ma obowiązek ustalid powody 

obecności w szkole nieznanych osób, jak również udzielid informacji interesantom 

przychodzącym do szkoły. 

13. W harmonogramie dyżurów mogą byd zlecone dodatkowe obowiązki wynikające z doraźnych 

potrzeb związanych z bezpieczeostwem uczniów.  

 

Postanowienia koocowe:  

1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w pokoju nauczycielskim.  

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

3. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej wszelkich propozycji 

związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działao mających na celu zapewnienie 

bezpieczeostwa uczniom szkoły. 

4. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się 

z regulaminem i zobowiązuje się go postrzegad.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 


