
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 
w Gimnazjum w Proszowicach 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi  

w zakres statutowych obowiązków nauczyciela. 

2. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed 

lekcjami i w czasie przerw wg ustalonego harmonogramu.  

3. Harmonogram dyżurów opracowuje osoba układająca plan lekcji i przedstawia do 

zatwierdzenia dyrektorowi. 

4. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły z wyjątkiem dyrektora, 

wicedyrektora, pedagoga i bibliotekarza. 

5. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

6. Miejsca dyżuru są zdefiniowane w załączniku do regulaminu dyżurów. 

7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7
40
. 

8. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje również jego 

dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor wyznacza innego 

nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

 

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego 
 

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 

1. Bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie do 

niebezpiecznych zachowań.  

2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, egzekwuje 

podporządkowanie się uczniów jego uwagom i zaleceniom.  

3. W razie potrzeby zgłasza fakt niewłaściwego zachowania ucznia wychowawcy klasy. 

4. Zwraca uwagę na przejawy wandalizmu i uzależnień wśród uczniów. 

5. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: 

przeprowadzanie rozmów z rodzicami, innymi nauczycielami dyżurującymi oraz innymi 

osobami ani czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

6. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  

i poinformowania o tym fakcie dyrektora. 

7. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku  

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

itp.). 

8. Obowiązkowo i natychmiast zgłaszać dyrektorowi zauważone zagrożenie, którego nie jest  

w stanie sam usunąć. 

9. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku  

i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej 

opieki. 

 



Załącznik 1. 

 

Miejsca dyżurowania w Gimnazjum w Proszowicach i zadania nauczyciela dyżurującego: 
 

1. Szatnia: 

• nauczyciele dyżurują przed lekcjami i na każdej przerwie umożliwiając uczniom 

korzystanie z szafek; 

• przed lekcjami szatnia jest otwierana przez p. woźną po przybyciu I grupy dowożonej 

młodzieży; nauczyciel rozpoczyna dyżur najpóźniej o 7
40
; 

• w czasie przerw lekcyjnych szatnia jest otwierana przez nauczyciela dyżurującego; 

• nauczyciel dyżurujący nie zostaje przy drzwiach na parterze, lecz schodzi do szatni; 

• nauczyciel dyżurujący schodząc z dyżuru zamyka szatnię. 

 

2. Wejście/furtka: 

• nauczyciele dyżurujący przy furtce i na boisku decydują o wypuszczeniu (lub nie) 

uczniów na boisko szkolne; na ich polecenie p. woźna otwiera szkołę; 

• zadaniem nauczyciela dyżurującego przy furtce jest dopilnowanie, aby młodzież nie 

opuszczała terenu szkoły w czasie przerw międzysekcyjnych; 

• w przypadku podjęcia decyzji o niewypuszczaniu uczniów na boisko nauczyciel 

dyżuruje przy (zamkniętych) drzwiach wejściowych, kontrolując hol. 

 

3. Hol, parter: 

• Dyżurujący w holu sprawdza również korytarz przy szatniach wf oraz schody 

wejściowe do siłowni. 

 

4. Boisko 

• zadaniem nauczycieli dyżurujących jest dopilnowanie bezpieczeństwa na boisku 

„dolnym” i „górnym”, bieżni oraz terenie wokół garaży szkolnych. 

 

5. Parter (część prawa): 

• terenem kontrolowanym jest hol przy salach 13, 12, 11, korytarz, pomieszczenie 

szkolnego radia oraz obie łazienki. 

 

6. I piętro: 

• Jeden z dyżurujących odpowiada za hol przy pracowniach informatycznych i łazienkę 

dziewcząt oraz korytarz, drugi – hol przy pracowni geograficznej, łazienka chłopców. 

Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie uczniów korzystających 

ze sklepiku szkolnego. 

 

7. II piętro: 

• Jeden dyżurny kontroluje hol przy pracowni chemicznej + wejście do pracowni 

fizycznej, łazienkę dziewcząt i korytarz, drugi: hol przy historycznej, korytarz 

i łazienkę chłopców. 


