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Dyżury nauczycieli 
 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły 

i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. Nadrzędnym celem 

dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 

2. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.  

3. Nauczyciele pełniący dyżur ponoszą odpowiedzialność za zdrowie 

i bezpieczeństwo uczniów. 

4. Dyżury nauczycieli odbywają się według odrębnego planu, znajdującego się 

w pokoju nauczycielskim, opracowanego przez zastępcę dyrektora szkoły, 

zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną. 

5. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, łączniki. 

6. Nauczyciel ma obowiązek zaraz po dzwonku znaleźć się na swoim stanowisku 

i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował. 

7. Nauczyciel, pełniący dyżur odpowiada za porządek, niedopuszczanie 

do niebezpiecznych zabaw, wychylania się przez okno, biegania po schodach, 

podstawiania nóg, popychania, zaczepiania prowokującego do bójek, stosowania 

przemocy wobec innych uczniów. 

8. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu 

uczniów, wydaje zakazy: 

 spędzania przerw na schodach, w sanitariatach, szatni i różnych 

zakamarkach, 

 samowolnego opuszczania budynku szkolnego. 

9. Nauczyciel czynnie dyżuruje przez cały czas, nie zajmuje się sprawami 

postronnymi, jak prowadzenie rozmów z rodzicami lub innymi nauczycielami 

dyżurującymi, co przeszkadza w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

10. Dyżur obejmuje wszystkie przerwy między zajęciami. 

Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną rozpoczyna się o godz. 8.05, kończy 

na ostatniej przerwie o godz. 1540. 

11. Nauczyciel pełniący dyżur rozwiązuje lub zgłasza wychowawcy wszystkie 

konflikty lub incydenty zaistniałe w czasie przerw.  

12. O zaistniałych w czasie przerw wypadkach, awariach nauczyciel dyżurujący 

informuje dyrektora szkoły. 

13. Nauczyciel, który zastępuje nieobecnego nauczyciela, wypełnia zastępstwo 

łącznie z przypadającym dyżurem, o ile nie ma własnego dyżuru. Jeżeli 
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nauczyciel pełni w tym czasie własny dyżur, to zastępca dyrektora wyznacza 

innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

14. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.  

15. Wychowawcy klas są zobowiązani do informowania swoich uczniów o wszelkich 

nieobecnościach nauczycieli, zastępstwach i zwolnieniach (zgodnie z zapisem 

w księdze zastępstw). 

16. Po zakończonych zajęciach w danej sali nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, 

aby uczniowie pozostawili po sobie ład i porządek. 

17. Po zakończeniu ostatniej lekcji nauczyciel sprowadza uczniów do szatni 

i pozostaje tam do momentu opuszczenia boksu przez uczniów. 

 


