
 

 

Załącznik do zarządzenia nr 5 z dnia 27.01.2014r. 

 

Regulamin dyżurów nauczycieli 

Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach 

I. Postanowienia ogólne 

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów  

w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.  

2. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie. 

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gablocie informacyjnej  

na korytarzu oraz w gabinecie dyrektora.  

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

w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

5. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z  wyjątkiem: 

a) bibliotekarzy, pedagoga, nauczyciela świetlicy, 

b) kobiet w ciąży powyżej czwartego miesiąca udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim. 

6. Ustala się następujące miejsca pełnienia dyżurów:  

a) korytarz parteru wraz z toaletami dziewcząt i chłopców, 

b) korytarz piętra wraz z toaletami dziewcząt i chłopców 

c) kompleks sportowy (korytarz przy sali gimnastycznej, szatnie i toalety dziewcząt 

i chłopców, boiska sportowe) 

d) w okresie od 01.09. do 31.10. oraz od 01.04. do 30.06. wejście przed szkołą  

wraz z alejkami prowadzącymi na teren sportowy, 

w okresie od 01.11. do 31.03. korytarz na piętrze od toalet do sali komputerowej. 

7. W szkole jednocześnie pełni dyżur 4 nauczycieli - po jednym odpowiednio w miejscach 

wyznaczonych w p. 6. 

8. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.  

9. Dyżur  rozpoczyna się przed pierwszą godziną lekcyjną, a kończy po zakończeniu nauki. 

10. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje również 

jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to dyrektor szkoły 

wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

 

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów 

nauczycielskich.  

2. Nauczyciel czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi.  



 

 

3. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy  

i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności:  

a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach  

oraz w zakamarkach, 

b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego, 

c) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

d) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów, 

e) zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela, 

f) kontroluje zachowanie się młodzieży w sanitariatach, 

g) dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów. 

h) monitoruje dyżury uczniowskie 

4. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego  

lub innych usterkach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły. 

5. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do 

postępowania zgodnie z przyjęta w szkole procedurą.  

6. Informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw. 

7.  Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy. 

8. Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych. 

9. Nauczyciel nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowaniu o tym fakcie 

dyrektora. 

10. W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów zobowiązuje się wszystkich 

nauczycieli do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych  

w sposób zorganizowany. 


