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Załącznik nr 8 

 

 

Regulamin dyżurów nauczycielskich   

w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie 

 

 
Na podstawie ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1997/56 poz. 357           

z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 1996/67 

poz. 329 z późniejszymi zmianami) ustala się następujący regulamin pełnienia dyżurów 

nauczycielskich w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie. 

 

§ 1 

 

Grafik dyżurów nauczycielskich opracowany jest przez wicedyrektora szkoły przed 

rozpoczęciem danego roku szkolnego (przed rozpoczęciem drugiego semestru). Grafik jest 

dostępny dla każdego nauczyciela – tablica ogłoszeń w pokojach nauczycielskich, pokoju 

nauczycieli wychowania fizycznego, świetlicy szkolnej, sekretariacie szkoły. 

 

§ 2 

 

Dyżury są pełnione podczas przerw przez wyznaczonych nauczycieli (grafik dyżurów)         

od godziny 7.50 do zakończenia lekcji w danym dniu. Podczas przerw nauczyciele pełnią 

dyżury w następujących miejscach: 

a) budynek główny: 

 parter 

 I piętro 

 II piętro (młodzież z piętra II i III) 

 korytarz przy świetlicy szkolnej 

b) budynek oświatowy: 

 I piętro i korytarz przy Bibliotece Miejskiej 

 II piętro 

c) hala sportowa: 

 sklepik szkolny i hol górny 

 szatnie i hol dolny 

d) boisko szkolne, 

e) przejście koło hali sportowej, 

f)  przejście przez ulicę między budynkami szkoły. 

 

§ 3 

 

W zależności od warunków atmosferycznych uczniowie mają prawo przebywać: 

 na boisku szkolnym – ładna pogoda, 

 w budynkach szkolnych – deszcz i inne złe warunki atmosferyczne. 

Obowiązuje zakaz przebywania uczniów podczas przerw  w świetlicy szkolnej i w budynku 

hali sportowej (wyjątek stanowią  uczniowie przebierający się przed i po lekcji wychowania 

fizycznego). 
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§ 4 

 

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela dyżurującego, jego obowiązki 

przejmuje ten, który ma za niego zastępstwo (dyżur przed lekcją). Jeżeli dany nauczyciel nie 

może przejąć dyżuru, dyrektor (wicedyrektor) ma obowiązek wyznaczyć innego nauczyciela 

dyżurującego w zastępstwie. 

 

§ 5 

 

Dyrektor ma prawo zwolnic na czas określony nauczyciela z obowiązków pełnienia dyżurów 

za względów zdrowotnych lub innych ważnych przyczyn losowych decyzją własną lub na 

wniosek nauczyciela. 

 

§ 6 

 

Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji, zakładając, 

że w tym czasie na korytarzach znajdują się inni nauczyciele wracający        z własnych lekcji. 

Nauczyciel kończy dyżur na danej przerwie, gdy wszyscy uczniowie weszli do sal 

lekcyjnych. Każdy nauczyciel ma więc obowiązek punktualnego wychodzenia na lekcje.      

W przypadku nieobecności któregoś z nauczycieli, nauczyciel dyżurujący ma obowiązek 

zgłosić ten fakt dyrektorowi (wicedyrektorowi) szkoły. Nad klasą oczekującą na nauczyciela 

schodzącego z dyżuru czuwa nauczyciel prowadzący lekcje w sąsiedniej sali. 

 

§ 7 

 

Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest aktywne pełnienie dyżuru na wyznaczonym 

terenie i w wyznaczonym czasie np. 

a) w budynku szkoły i hali sportowej: 

 czuwanie nad bezpiecznym i spokojnym opuszczaniem przez uczniów sal lekcyjnych, 

poszczególnych pięter i hali sportowej, 

 zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w budynku szkolnym,  

 dopilnowanie, aby na terenie szkoły i hali sportowej przebywali tylko uczniowie 

gimnazjum lub ich rodzice (prawni opiekunowie), 

 zgłaszanie dyrektorowi (wicedyrektorowi) szkoły pobytu na terenie budynku i hali 

sportowej osób niepowołanych, 

 zabezpieczenie mienia szkolnego, poprzez kontrolę stanu urządzeń sanitarnych podczas 

przerwy i przed jej zakończeniem, 

 zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczniom wchodzącym do budynku po 

zakończonej przerwie, 

 interweniowanie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia uczniów, 

 dbanie o czystość w budynku szkolnym, w szatniach i w holu hali sportowe, w świetlicy, 

w stołówce szkolnej, wymaganie od uczniów nie zaśmiecania korytarzy, wdrażanie ich do 

sprzątania po sobie i swoich kolegach, 

 zgłaszanie dyrektorowi (wicedyrektorowi) szkoły wszelkich zauważonych dewastacji. 

b) na boisku szkolnym i przejściu koło hali sportowej: 

 czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów, 

 eliminowanie zabaw i gier zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, 

 eliminowanie niepożądanych z punktu wychowawczego zachowań, 
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 dopilnowanie, aby na terenie szkoły przebywali tylko uczniowie gimnazjum lub ich 

rodzice (prawni opiekunowie), 

 zgłaszanie dyrektorowi (wicedyrektorowi) szkoły pobytu na terenie gimnazjum osób 

niepowołanych, 

 zgłaszanie dyrektorowi (wicedyrektorowi) szkoły wszelkich zaobserwowanych 

niepokojących zachowań uczniów (kontakty z osobami nie będącymi uczniami naszego 

gimnazjum), 

 interweniowanie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ucznia, 

 maksymalne ograniczenie uczniom możliwości opuszczenia terenu szkoły (wyjątek – 

przejście uczniów do drugiego budynku), 

c) na przejściu przez ulicę pomiędzy budynkami gimnazjum: 

 czuwanie nad bezpiecznym przejściem uczniów przez ulicę, 

 maksymalne ograniczenie uczniom możliwości opuszczenia terenu szkoły, 

 uniemożliwienie młodzieży kontaktów z osobami nie będącymi uczniami naszego 

gimnazjum, 

 niedopuszczenie, aby na terenie szkoły przebywały osoby niepowołane. 

 

§ 8 

 

W przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do: 

 udzielenia pierwszej pomocy, 

 wezwania higienistki szkolnej,  

 powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,  

 jeżeli sytuacja tego wymaga nauczyciel lub higienistka lub dyrektor (wicedyrektor) szkoły 

wzywa pogotowie ratunkowe i rodziców ucznia, 

 zabezpieczenia miejsca wypadku,  

 pisemnego zgłoszenia wypadku szkolnego, 

 złożenia zeznań do protokołu powypadkowego sporządzonego przez inspektora bhp. 

 

§ 9 

 

Każdy nauczyciel ma prawo zgłoszenia dyrektorowi (wicedyrektorowi) szkoły lub Radzie 

Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych 

działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom naszego gimnazjum. 

 

§ 9 

 

Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą 

konsekwencje służbowe. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.09.2004r.  

 

 

 

 

 


