
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI, 
OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ W MIELNIE 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły, 
wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Plan dyżurów układa komisja Rady Pedagogicznej powołana przez dyrektora szkoły. 
3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych  szkoły. 
4. Nadrzędnym celem dyżurów  jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 
5. Miejscem dyżuru nauczycieli są: hole, korytarze, szatnie, sanitariaty, łączniki i boiska. 
6. Dyżury obejmują wszystkie przerwy podczas między zajęciami od początku do ich 

zakończenia. 
7. Nauczyciele rozpoczynają dyżur niezwłocznie po zakończeniu lekcji, kończą wraz z 

dzwonkiem na lekcję. 
8. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o 7.50, kończy przerwą po 

zakończeniu nauki o godz. 14.25. 
9. Nauczycielom wolno zejść z dyżuru tylko za zgodą dyrektora. 
10. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje również 

jego dyżury.  Jeśli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor wyznacza 
innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

 
OBOWIĄZKI  NAUCZYCIELA  DYŻURUJĄCEGO 
 
Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 
 
Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie do 
niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po 
schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po drzewach, 
balustradach itp. 
 
Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje 
ich wykonanie przez dzieci:  

- zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w szatni, w 
sanitariatach i w zakamarkach, 

- nie dopuszcza do samowolnego opuszczania terenu szkoły (sklep, ulica, boisko, dom). 
 
Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi: 
prowadzeniem rozmów z rodzicami, nauczycielami i  innymi osobami, oraz czynnościami, 
które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 
 
Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 
poinformowania o tym fakcie dyrektora. 
 
Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie po dzwonku na przerwę znaleźć się na swoim 
stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcje. 



 
Obowiązkowo i natychmiast zgłasza  dyrektorowi zauważone zagrożenie, którego nie jest w 
stanie sam usunąć. 
 
Nauczyciele klas I-III, odbywający zajęcia w budynku małej szkoły, pełnią stale dyżury przy 
swoich klasach, przebywających w czasie przerwy  na placu zabaw.  
 
Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury przy szatniach w łączniku z halą sportową, 
wg ustalonego przez siebie grafiku. 
 
Każdy nauczyciel zgłasza dyrekcji fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające 
do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki. 
 
Nauczyciel dyżurujący współpracuje z pracownikami obsługi (sprzątaczki). 
 
Do obowiązków  nauczyciela dyżurującego przed budynkiem gimnazjum należy: 

- dopilnowanie, aby uczniowie nie wychodzili poza teren szkoły oraz nie wchodzili na 
plac zabaw dla uczniów klas I-III  

- zwrócenie uwagi, czy uczniowie właściwie zachowują się w ogrodzie szkolnym i na 
terenach zielonych 

- w okresie zimowym zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu. 
W czasie długiej przerwy obiadowej na podwórku gimnazjum dyżuruje dwoje nauczycieli. 
 
Do obowiązków nauczyciela dyżurującego na piętrze budynku gimnazjum należy: 

- dopilnowanie porządku przed salami nr 11, 12, 13 (ustawienie teczek), 
- dopilnowanie porządku w łączniku i na schodach w czasie schodzenia uczniów na 

parter, 
- zwrócenie uwagi na uczniów wchodzących do toalet. 

Uwaga! Uczniowie przebywający w czasie przerwy na piętrze winni przebywać głównie w 
łączniku oraz przy salach 11, 12. Nie należy zmieniać ustawienia ławek. W kąciku nauki cichej 
(galeria) może przebywać tylu uczniów, ile jest miejsc przy stole. Miejsce to służy wyłącznie 
do nauki cichej. Zabrania się uczniom przebywania na schodach ewakuacyjnych. 
 
Do obowiązków nauczyciela dyżurującego na parterze budynku gimnazjum należy: 

- dopilnowanie ustawienia teczek przed salami 1, 2, 
- zwrócenie uwagi na uczniów poruszających się po schodach, 
- kontrola porządku przed szatnią i toaletami. 

Uwaga! Zabrania się uczniom przebywania na półpiętrze. 
 
Do obowiązków nauczyciela dyżurującego przed  budynkiem szkoły podstawowej należy: 

- zwrócenie uwagi na uczniów przebywających przed wejściem do szkoły oraz na 
boiskach szkolnych, 

- dopilnowanie, aby uczniowie nie wychodzili poza teren szkoły i czy właściwie 
zachowują się na terenach zielonych 

 
Do obowiązków nauczyciela dyżurującego na piętrze budynku szkoły podstawowej należy: 

- dopilnowanie porządku przed salami 16, 17, 18, 20, 
- zwrócenie uwagi na uczniów poruszających się po schodach. 

 
Do obowiązków nauczyciela dyżurującego na parterze budynku szkoły podstawowej należy: 



- kontrola porządku przed salami 5, 6, 7, 8, 9 oraz przy głównym wejściu, przed 
świetlicą i szatnią, 

- zwrócenie uwagi na uczniów korzystających z szatni i  toalet oraz poruszających się 
po schodach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


