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I. Postanowienia ogólne 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi 

w zakres podstawowych czynności nauczyciela. 

2. Dyżur obowiązuje nauczycieli pracujących w systemie klasowo – lekcyjnym. 

3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 

4. Miejscem dyżuru są: hole, korytarze, schody, sanitariaty, przebieralnie, łączniki, 

szatnia, hol przy stołówce.  

5. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele dyżurują w 

wyznaczonych przez Dyrektora szkoły sektorach w liczbie osób zapewniającej 

bezpieczeństwo przebywających na boisku dzieci. 

6. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel rozpoczyna o godz. 7:45, a kończy o 

godz. 8:00. 

7. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego 

dyżur. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to Dyrektor szkoły lub 

wicedyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

 

II.   Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

1. 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, popychanie, 

zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po balustradach, itp.  

2. 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 łącznikach, 

sanitariatach oraz w zakamarkach; 

- nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (ulica, sklep, boisko, 

dom). 

3. Nauczyciel  podczas dyżuru jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami 

postronnymi jak:  poprawianie prac klasowych, przeprowadzanie rozmów z rodzicami, 

nauczycielami dyżurującymi i innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają 

w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

4. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym 

fakcie dyrektora (wicedyrektora). 

5. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem przejść na swoje stanowisko  

dyżurowania i opuścić je (płynnie) po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu w 

którym dyżurował. 

6. Każdy nauczyciel natychmiast zgłasza Dyrektorowi szkoły (wicedyrektorowi) fakt 

zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielania  pierwszej 

pomocy i zapewnienia dalszej opieki. 
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