
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

W ZESPOLE SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

2. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.

3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa

przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych

zajęciach.

4. Nauczyciele dyżurują według harmonogramu.

5. Na I piętrze dyżuruje 3 nauczycieli: jeden w nowej części, jeden w łączniku,

jeden w starej części. Na parterze dyżur pełni 3 nauczycieli: jeden w nowej

części, jeden w łączniku, jeden w starej części i stołówce.

6. W przypadku nieobecności całych oddziałów lub mniejszej liczby uczniów

podczas danej przerwy liczba dyżurujących nauczycieli zostaje proporcjonalnie

zmniejszona.

7. Każdy dyżur rozpoczyna się równo z dzwonkiem na przerwę.

8. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną rozpoczyna się o 7.10.

9. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje

również jego dyżur. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur,

do pełnienia dyżuru zostaje wyznaczony inny nauczyciel.

10. Uczniowie gimnazjum spędzają przerwy na I piętrze. Do szafek w szatni

schodzą na długiej przerwie. Udając się na zajęcia wychowania fizycznego

lub świetlicy schodzą na parter po dzwonku na lekcję. Z nauczycielem

wychowania fizycznego udają się do szatni bądź bezpośrednio do sali

gimnastycznej.  Uczniom nie wolno wchodzić bez opieki do sali gimnastycznej

oraz szatni przy sali.

II OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO 

1. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów.

2. Kontrola realizacji przez uczniów regulaminu zachowania w czasie przerw.

3. Nadzór nad toaletami i wykorzystywaniem ich jedynie do właściwych

celów

4. Zgłaszanie rażących przejawów łamania dyscypliny wychowawcy danego

oddziału

5. Reagowanie na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia

i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. Informowanie o tych



zachowaniach kolejno wychowawcy, wicedyrektora, dokumentowanie tych 

zachowań (notatka służbowa, protokół z konfliktu). 

6. Dbałość o czystość na korytarzu oraz o mienie szkoły. W przypadku

dewastacji należy ustalić winnego powstałej szkody.

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

postronnymi, jak rozmowy z rodzicami, nauczycielami, innymi osobami

oraz czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru.

8. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa

i poinformowania o tym fakcie wicedyrektora lub dyrektora.

9. Nauczyciel ma obowiązek najpóźniej 30 sekund po dzwonku na przerwę

znaleźć się na swoim stanowisku. Jeżeli prowadzi lekcję na godzinie

poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z dzwonkiem

i natychmiast udać się na korytarz.

10. Po dzwonku na lekcję na piętrze zostaje jeden nauczyciel- z łącznika, zdaje

on swój dziennik nauczycielowi kończącemu dyżur i prosi o przyniesienie 

dziennika oddziału, z którym będzie miał kolejną lekcję. 

11. Opuszczając miejsce dyżuru, nauczyciel sprawdza stan rejonu, w którym

dyżurował.

12. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza wicedyrektorowi lub dyrektorowi

zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

13. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast wicedyrektorowi lub dyrektorowi

fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia

pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.

14. Po dyżurze, jeśli zachodzi konieczność, nauczyciel wpisuje uwagi uczniom

źle zachowującym się. Wychowawcy mają obowiązek wyciągnąć

konsekwencje tego zachowania.

15. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców

z regulaminem.

16. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół 

w Grabowie nad Pilicą 


