
Regulamin dyżurów nauczycielskich 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce 

 
 
Na podstawie ustawy z dnia 26.01.1982r. Karty Nauczyciela, ustawy z dnia 07.09.1991r. o 
systemie oświaty oraz statutu szkoły ustala się regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich: 
 
 

§ 1 
1. Grafik dyżurów nauczycielskich opracowuje wicedyrektor szkoły. 
 
 

§ 2 
1. Grafik dyżurów określa miejsca, w których powinni znajdować się nauczyciele dyżurni      
podczas przerw. 
 
 

§ 3 
1. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnych zajęć (max 2 
min.), zakładając, że w tym czasie na korytarzach znajdują się nauczyciele schodzący z lekcji, 
a w szatni pracownik obsługi. 
2. Dyżur kończy się dzwonkiem na rozpoczęcie zajęć. 
3. Dyżur przed pierwszą lekcją rozpoczyna się o godz. 7.45, kończy się po zakończeniu zajęć 
łącznie z przerwą.  
 
 

§ 4 
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, zaczepianie 
prowokujące do bójek, itp. 
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy                          
i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci: 

1) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, sanitariatach                
i zakamarkach 

2) nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas 
przerw 

3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, które 
przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa                
i poinformowania o tym fakcie dyrektora/ wicedyrektora. 
5. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły/ wicedyrektorowi zauważone 
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć. 
6. Nauczyciele klas I – III dyżurują przy swojej klasie (łącznie z przerwą przed lekcjami).          
W przypadku, gdy lekcje prowadzi inny nauczyciel (j. obcy, religia, zastępstwo itd.) pełni on 
dyżur przy klasie, w której odbył zajęcia. 



7. W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela wyznaczonego w harmonogramie 
dyżurów, dyżur pełnią nauczyciele wskazani przez wicedyrektora w zeszycie zastępstw, na 
przerwie przed lekcją zastępowaną. 
8. Teren szkoły dzieli się na następujące rejony dyżurowania: 

1) parter obejmuje swoim zasięgiem hol główny, sale 9, 10, 11, 12 wraz z toaletami i ½ 
klatki schodowej z obu stron korytarza wraz z wejściem do szatni, w okresie 
wiosenno-letnim plac przed szkołą, 

2) łącznik I obejmuje swoim zasięgiem sale dydaktyczne 40, 41, 42, klatkę schodową, 
hol przy stołówce i ksero wraz z toaletą, 

3) łącznik II obejmuje swoim zasięgiem hol przy sklepiku, klatkę schodową przy 
bibliotece, korytarz przy sali gimnastycznej oraz szatnie tam położone, w okresie 
wiosenno-letnim plac zabaw, 

4) I piętro obejmuje swoim zasięgiem sale 14, 15, 16, 17, hol przed pokojem 
nauczycielskim, toalety chłopców i dziewcząt oraz ½ klatki schodowej z obu stron 
korytarza, 

5) II piętro obejmuje swoim zasięgiem sale 24, 25, 26, 27, 28, 29 wraz z toaletami oraz ½ 
klatki schodowej z obu stron korytarza. 

 
 

§ 5 
1. W przypadku, gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do: 

1) udzielania pierwszej pomocy 
2) wezwania służb medycznych 
3) powiadomienia dyrektora szkoły 
4) zabezpieczenia miejsca wypadku 
5) sporządzenia zapisu w zeszycie wypadków 

 
 

§6 
1. Nauczyciel ma prawo do zgłaszania Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej wszelkich 
propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły. 
 
 

§ 7 
1. Nie wywiązanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą 
konsekwencje służbowe. 
 


