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REGULAMIN 

DYŻURÓW NAUCZYCIELI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1M. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W ROPCZYCACH 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Dyżur stanowi realizację funkcji dydaktyczno – wychowawczej szkoły i mieści się 

w zakresie obowiązków nauczyciela. 

2. Celem dyżurów jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

3. Przepisami wewnątrzszkolnymi regulującymi dyżur są: 

1) regulamin dyżurów, 

2) harmonogram dyżurów. 

4. Dyżur obejmuje każdego nauczyciela szkoły. 

5. Harmonogram dyżurów opracowuje wicedyrektor uwzględniając zasady 

bezpieczeństwa, postanowienia niniejszego regulaminu oraz organizację czasu pracy 

poszczególnych nauczycieli. 

6. Miejscem dyżuru są: hol, korytarze, boisko szkolne, szatnia. 

7. W miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych  dyżury odbywają się także na terenie 

szkoły przed jej budynkiem. 

8. Dyżur rozpoczyna się o godz. 7.40, a kończy  po zakończeniu ostatniej przerwy  

i opuszczeniu szkoły przez uczniów. 

9. W razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni nauczyciel zastępujący go. 

 

§ 2 

Obowiązki nauczyciela na dyżurze 

 

1. Nauczyciel sprawujący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przebywających  

w miejscu jego dyżurowania poprzez: 

1) dbanie o porządek w miejscu dyżuru, 
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2) zakazywanie niebezpiecznych zachowań uczniów i spędzania przerw poza 

miejscami do tego wydzielonymi, 

3) niedopuszczanie do opuszczania miejsca szkoły przez uczniów bez zezwolenia. 

2. Dyżur pełniony przez nauczyciela jest dyżurem aktywnym. 

3. Niedopuszczalne jest opuszczenie przez nauczyciela miejsca dyżuru, bez ustalenia 

zastępstw  

i poinformowania o nim dyrektora szkoły. 

4. Nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone nieprawidłowości i zagrożenia. 

5. W razie wypadku nauczyciel podejmuje bezzwłocznie działania w celu udzielenia 

pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki nad uczniem, który uległ wypadkowi, 

jednocześnie zgłaszając wypadek i podjęte działania dyrektorowi szkoły. 

6. Nauczyciel współpracuje z innymi nauczycielami pełniącymi dyżur. 

 

 

§ 3  

Postanowienia szczegółowe 

 

1. Obowiązkiem nauczyciela jest pełnienie dyżuru w miejscu wyznaczonym i zgodnie  

z harmonogramem dyżurów podczas przerw przed i po lekcjach. 

2. Nauczyciel ma obowiązek kontrolować i informować uczniów o właściwym 

zachowaniu przy sklepiku szkolnym.  

 

§ 4 

Obszary dyżurowania 

 

1. Dyżur nauczyciela pełniony na głównym korytarzu obejmuje także schody i toalety 

umieszczone na tym korytarzu. 

2. Dyżur nauczyciela pełniony na dolnym holu obejmuje korytarz, wejście główne. 

3.  Dyżur nauczyciela pełniony na I piętrze, II piętrze obejmuje korytarz, toalety, schody. 

4. Dyżur nauczyciela pełniony przy sali gimnastycznej obejmuje przewiązkę i szatnie 

sportowe. 

5. Dyżur nauczyciela pełniony poza budynkiem szkolnym w okresach letnich obejmuje 

obiekty sportowe, teren przed szkołą. 
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6. W szatni dyżur pełni pracownik niepedagogiczny wyznaczony przez dyrektora 

wspomaga go w sytuacjach konfliktowych nauczyciel. 

 

 


