
 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W TWORKOWIE 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły i 

wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Plan dyżurów ułożony jest , na podstawie podziału godzin. 

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 nauczyciela są: korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, plac 

przed szkołą. 

6. Za nauczyciela nieobecnego dyżur przejmuje wyznaczony nauczyciel- 

zastępstwa dyżurów 

7. Dyżuru nie pełnią: 

       -  nauczyciel biblioteki i świetlicy przed i po zajęciach 

          bibliotecznych i świetlicowych,    

        - pedagog szkolny 

8.Teren szkoły dzieli się na następujące rejony dyżurowania: 

Rejon I -     parter –  

Rejon II -    parter – stara część szkoły 

Rejon III  – sala gimnastyczna 

Rejon IV -   szatnie 

Rejon V -   I piętro – 

Rejon VI –  podwórko I- schody do końca zielonego skwerku, dyżur  

                    zimowy – korytarz obok sali nr 5 

Rejon VI – podwórko II – od zielonego skwerku w stronę Orlika, dyżur  

                    Zimowy – I p 

      

 

 

 

 



 

 

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek przebywać w wyznaczonym harmonogramem 

dyżurów miejscu i czasie. Przed lekcjami rozpoczyna dyżur od godz. 7.50. 

2. Podczas dyżuru nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie wychodzili z klas 

IV- VIII i III gim w czasie przerwy. 

3. Nauczyciel dyżurujący zwraca baczną uwagę na przestrzeganie przez 

uczniów zasad bezpieczeństwa, nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, 

siedzenia na parapetach, wychylania się przez okno, biegania po schodach. 

4. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek zdecydowanie reagować na wszelkie 

przejawy przemocy wśród uczniów (bójki, złośliwość, przekleństwa, itp.). 

5. Nauczyciel dyżurujący ma dopilnować, aby uczniowie w czasie przerw nie 

biegali, nadmiernie nie hałasowali. 

6. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami 

postronnymi jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami 

dyżurującymi innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają w 

rzetelnym pełnieniu dyżuru. 

7. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia 

zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora. 

8. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie po dzwonku znaleźć się na swoim 

stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję 

9. Obowiązkowo i natychmiastowo zgłasza się dyrektorowi szkoły zauważone 

zagrożenie, którego nie jest w stanie usunąć. 

10. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za porządek w miejscu dyżuru. Pilnuje, 

aby uczniowie nie zniszczyli ścian, sprzętów, i urządzeń szkolnych. 

11. W razie wypadku nauczyciel dyżurujący udziela uczniowi pierwszej 

pomocy, zawiadamia dyrektora szkoły, lekarza, ewentualnie wzywa 

pogotowie ratunkowe. 

12. Nauczyciel dyżurujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne 

nieszczęśliwe wypadki, które zaistniały na jego terenie w czasie pełnienia 

dyżuru. Odpowiedzialność tę ponosi również wówczas, gdy nie pełnił 

dyżuru. 

13. Nauczyciel dyżurujący w razie nieszczęśliwego wypadku udziela wyjaśnień 

Komisji Powypadkowej powołanej przez dyrektora szkoły. 



14. W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów 

zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do punktualnego rozpoczynania i 

kończenia zajęć lekcyjnych w sposób zorganizowany. 

15. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły 

podczas przerwy.            

 

 

                          III. Prawa nauczyciela pełniącego dyżuru: 

 

1. Podejmuje ważne decyzje w sprawach dotyczących zagrożenia życia lub 

zdrowia (zarządza ewakuację budynku w przypadku pożaru, wzywa 

pogotowie). 

2. Wnioskuje o obniżenie oceny z zachowania uczniom, którzy systematycznie 

nie przestrzegają regulaminu szkolnego, zarządzeń dyrekcji, zasad BHP.  

3. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dzieci w rejonie dyżurowania. 

4. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków  

pociąga za sobą konsekwencje służbowe. 

5.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.20016 r. zatwierdzenia przez 

Radę  

    Pedagogiczną. 

 

  

 

      

 

 


