
ZESPÓŁ SZKÓŁ W OTYNIU 

 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W ZESPOLE SZKÓŁ 

W OTYNIU 

 

 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły                          

i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

2. Dyżur pełniony jest w czasie ustalonym w tygodniowym planie dyżurów. 

3. Plan dyżurów nauczycielskich układa wicedyrektor szkoły ds. opiekuńczo-

wychowawczych.  

4. Dyżur obowiązuje wszystkich wyznaczonych, pedagogicznych pracowników 

szkoły. 

5. Nadrzędnym celem dyżurów w szkole jest zapewnienie uczniom bezpiecznego 

przebywania  oraz wypoczynku po odbytych zajęciach lekcyjnych. 

6. Miejscem dyżurów  w Zespole Szkół w Otyniu są: 

 korytarze  

 klatki schodowe 

 szatnia  

 sanitariaty 

 teren boiska szkolnego 

7. Dyżury nauczycielskie obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich 

zakończenia. 

8. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się od godz. 7.45. a kończy się                       

po zakończeniu zajęć lekcyjnych tj.  o godz. 14.45. 

9. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego dyrektor szkoły wyznacza 

nauczyciela, który w danym dniu przejmie obowiązki nieobecnego kolegi. 

10. Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na 

miejsce dyżuru natychmiast po dzwonku na przerwę. Opuszcza miejsce dyżuru 

po dzwonku na lekcję, zwracając uwagę na ustawienie uczniów przed salami 

lekcyjnymi oraz na klasy pozostające bez opieki i podejmuje wszelkie działania, 

aby tę opiekę zapewnić. 

 

11. Ustala się następujący harmonogram dyżurów: 

I zmiana:  

- przed lekcjami od 7.45 

- przerwy po 1, 2, 3 lekcji (do 10.45) 

II zmiana:  

- przerwy po 4, 5, 6, 7 lekcji (do 14.40). 

. 
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OBOWIĄZKI  NAUCZYCIELA  DYŻURUJĄCEGO 

 

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za : 

 

1. Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania tzn. porządek, niedopuszczenie 

do: niebezpiecznych zabaw, biegania po schodach, używania przez uczniów 

wobec siebie przemocy fizycznej i słownej, samowolnego opuszczania przez 

uczniów terenu szkoły itp.  

2. Dąży do wyeliminowania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, 

wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów (m.in. zakaz leżenia 

i siedzenia na podłodze). 

3. Nauczyciel dyżurujący pełni dyżur w sposób aktywny, nie zajmuje się sprawami 

postronnymi jak: przeprowadzenie rozmów z rodzicami oraz wykonywanie 

innych czynności, 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 lub wicedyrektorów szkoły. 

5. Nauczyciel w czasie pełnionego dyżuru ma obowiązek zgłosić dyrektorowi lub 

wicedyrektorom zauważone zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów i 

pracowników szkoły, których nie jest sam w stanie usunąć.  

6. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku   

i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia 

dalszej opieki poszkodowanej osoby. 

7. W czasie pełnienia dyżurów z nauczycielami współpracują uczniowie pełniący 

dyżury w czasie przerw lekcyjnych. Nauczyciele dyżurujący oceniają również 

jakość pełnionego dyżuru przez uczniów. 

 

 

 

                                          

                                         Zatwierdzam: 

 

                Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 


