
Regulamin dyżurów nauczycieli w szkole w ZPR-S

1. Zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw oraz
przed i tuż po lekcjach do momentu przekazania ich wychowawcom oraz eliminowanie zauważonych
sytuacji zagrażających temu bezpieczeństwu.

2. Nauczyciel dyżurny podczas przerwy lekcyjnej odpowiada za ład i porządek na korytarzu i w sanitariatach,
a także poza placówką w wypadku przebywania uczniów np. na boisku lub podwórku.

3. Nauczyciel pełniący dyżur poza placówką ma obowiązek dopilnować, aby uczniowie przebywali na terenie
przyległym do szkoły i nie oddalali się poza jego teren (poza ogrodzenie).

4. Zadaniem nauczyciela dyżurnego jest stały osobisty monitoring rejonu dyżuru.
5. Dyżur pełniony jest przez nauczyciela w czasie ustalonym w tygodniowym planie dyżurów.
6. Nauczyciel ma obowiązek dyżurować nieprzerwanie przez całą przerwę, a w razie konieczności opuszczenia

dyżuru zapewnić opiekę uczniom przez innego nauczyciela, który nie jest uwzględniony w grafiku dyżurów.
7. W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela dyżurnego, dyżuruje nauczyciel mający wyznaczone za

niego zastępstwo.
8. W razie nieobecności, nauczyciela dyżurującego i braku nauczyciela mającego zastępstwo, dyżur pełnią inni

pracownicy wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
9. Nauczyciel ma obowiązek rozpoczynać i kończyć dyżury punktualnie.
10. Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na miejsce dyżuru natychmiast

po dzwonku na przerwę, natomiast opuszcza miejsce dyżuru po dzwonku na lekcję.
11. Ustala się następujące rejony dyżurów:

a. I REJON (nauczyciel nr 1): sanitariaty i korytarz do biblioteki,
b. II REJON (nauczyciel nr 2): klatka schodowa.
c. III REJON (nauczyciel nr 3): Okolice sekretariatu
d. IV REJON ( nauczyciel nr 4) : Koniec korytarza – przy klasach 92-93.

12. Nauczyciel wychowania fizycznego dokładnie sprawdza ład i porządek w pokojach sypialnych, jeśli
uczniowie w nich przebywali w związku ze zmianą odzieży, bezpośrednio przed i po lekcji W-F . Uczniowie
przed i po lekcjach wychowania fizycznego korzystają z toalety i łazienki tylko i wyłącznie na III piętrze.

13. Obowiązki dyżurujących nauczycieli:
a. bezwzględne przebywanie z uczniami,
b. troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów ,
c. czuwanie nad przebiegiem prac dyżurnych – w klasach i sanitariatach,
d. dbałość o kulturalne zachowanie się uczniów czasie przerw, zwracanie szczególnej uwagi

na przejawy wandalizmu, przemocy fizycznej i uzależnień wśród uczniów (zwłaszcza usiłowania
palenia tytoniu),

e. udzielanie pierwszej pomocy,
f. natychmiastowe powiadamianie dyrektora o wypadkach uczniów,

14. Dyżur pełniony jest prawidłowo, jeżeli:
a. uczniowie zachowują się kulturalnie,
b. uczniowie nie zaśmiecają korytarza i toalet, a także miejsc poza budynkiem,
c. uczniowie sprawnie i bezkolizyjnie wychodzą i wchodzą do klas i budynku szkolnego,
d. podjęta jest natychmiastowa interwencja w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa,
e. w przypadku umyślnego bądź nieumyślnego zniszczenia mienia, spowodowania kolizji itp. zostaje

ustalony sprawca
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