
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku 

 

I. Podstawa prawna. 

Rozporządzenie 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 z późn.zm.) 

 

II. Postanowienia ogólne. 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły  

i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 

3. Miejscem dyżuru są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty oraz wyznaczone 

tereny na zewnątrz szkoły, a w szczególności dziedziniec  i boisko szkolne. 

4. Miejsce i czas pełnienia dyżuru podane są do wiadomości publicznej w formie 

komunikatu poprzez udostępnienie na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim. 

5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania się z planem dyżurów i pełnienia 

obowiązków zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły. 

6. Łączny czas pełnienia dyżuru ustala się proporcjonalnie do tygodniowego wymiaru 

zajęć nauczyciela. W przypadku konieczności zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole Dyrektor Szkoły może 

postanowić inaczej. 

7. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje jego dyżur. 

Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to zaistniały fakt zgłasza 

dyrektorowi (wicedyrektorowi), który wyznacza innego nauczyciela do pełnienia 

dyżuru. 

8. W pogodne dni nauczyciele dyżurują na zewnątrz budynku w wyznaczonych przez 

dyrektora miejscach, a w szczególności na dziedzińcu i boisku szkolnym. 

 

III. Obowiązki nauczyciela dyżurującego. 

Nauczyciel: 

1. Punktualnie i aktywnie pełni dyżur. 

2. Reaguje natychmiast  i zdecydowanie na niewłaściwe zachowania uczniów. 



3. Informuje niezwłocznie wychowawców o nagannych zachowaniach uczniów w czasie 

przerw. 

4. W razie wypadku podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy  

i zapewnienia dalszej opieki oraz zgłasza natychmiast Dyrektorowi Szkoły 

(wicedyrektorowi) zaistniały fakt. 

5. Nie dopuszcza do samowolnego opuszczenia terenu szkoły przez uczniów. 

6. Dba o porządek i ład w rejonie pełnienia dyżuru oraz przemieszczanie się uczniów 

zgodnie z wyznaczonymi kierunkami ruchu. 

7. Jest cały czas aktywny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, a w szczególności: 

prowadzeniem rozmów z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami  

oraz czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

8. Nie może przerwać dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowaniu o tym fakcie 

Dyrektora Szkoły (wicedyrektora). 

9. Pełni dyżur do momentu przejęcia opieki nad uczniami przez nauczycieli 

rozpoczynających lekcję w rejonie dyżuru.  

10. Zobowiązany jest sprawdzić stan rejonu, w którym dyżurował oraz natychmiast 

zgłosić dyrektorowi (wicedyrektorowi) zauważone zagrożenie, którego nie jest w 

stanie sam usunąć. 

11. Reaguje na przebywanie osób niepowołanych w budynku szkoły. 

 

IV. Postanowienia końcowe. 

1. Niewywiązanie się przez nauczyciela z obowiązków nauczyciela dyżurującego 

pociąga za sobą konsekwencje służbowe. 

2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może być zwolniony z pełnienia dyżurów 

za zgodą Dyrektora Szkoły. 

 


