
 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH 

w Zespole Szkól Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach 

 

 

Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi 

w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

Plan dyżurów nauczycielskich układa wicedyrektor szkoły. 

Dyżur obowiązuje wszystkich pedagogicznych pracowników szkoły. 

Nadrzędnym celem dyżurów w szkole jest zapewnienie uczniom bezpiecznego 

przebywania oraz wypoczynku po odbytych zajęciach lekcyjnych.  

Miejscem dyżurów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka 

w Rykach są: 

 

 Korytarze 

 Klatki schodowe 

 Szatnia 

 Sanitariaty 

 

W ciągu roku szkolnego nauczyciele zapewniają bezpieczeostwo uczniów przebywających 

na boisku szkolnym (zgodnie z grafikiem dyżurów szkolnych). 

Dyżury nauczycielskie obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakooczenia.  

Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się od godz. 7.45, a kooczy się po 

zakooczeniu zajęd lekcyjnych tj. 15.05. 

Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego 

dyżury. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to dyrektor lub jego  zastępca 

wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżurów. W przypadku braku  możliwości 

zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, dyrektor bądź wicedyrektor 

organizuje tak, by w danym miejscu dyżuru przebywał przynajmniej jeden nauczyciel 

pełniący dyżur. 

 



OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO 

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 

1. bezpieczeostwo 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. 

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 zejśd z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  i 

poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

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

wicedyrektorowi zauważone zagrożenia dla bezpieczeostwa uczniów i pracowników 

szkoły, których nie jest sam w stanie usunąd. 

6. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku  i 

podejmuje działania zmierzające do udzielania 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 jakośd 

pełnionego dyżuru przez uczniów. 

 


