
Regulamin nauczyciela dyżurującego 

 

 

 

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw 
lekcyjnych według ustalonego harmonogramu. 

2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły lub wyznaczeni przez niego nauczyciele w oparciu o 
obowiązujący plan lekcji i proporcjonalnie do liczby godzin lekcyjnych nauczyciela. 

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły. 

4. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z wyjątkiem: 

a) dyrektora, wicedyrektora, bibliotekarza, 
b) kobiet w ciąży, 
c) osób z istotnymi problemami zdrowotnymi oraz nauczycieli w wieku 60 i więcej lat. 

5. Dyżury pełnione są: na korytarzach i klatkach schodowych, przy toaletach, w szatniach przy sali 
gimnastycznej, na boisku szkolnym. 

6. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego w pracy zostanie wyznaczony inny nauczyciel na 
zastępstwo. 

7. Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 

a) podstawowym obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo, właściwe zachowanie uczniów oraz stan 
urządzeń i porządek w strefie dyżurowania, 

b) nauczyciel zobowiązany jest punktualnie rozpocząć i kończyć dyżur, 

c) eliminować wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu licealistów, zwracać uwagę na 
bezpieczeństwo spędzających przerwę pod jego opieką: 

▪ na regulaminowe zachowanie się uczniów, 

▪ sprawdzanie, czy młodzież nie zażywa używek (tytoniu, alkoholu, dopalaczy, narkotyków), 

▪ aktywne reagowanie na konflikty i agresję uczniów, 

▪ kontrolowanie, czy młodzież podczas przerwy ma prawidłowo założone maseczki zakrywające usta 
i nos, 

▪ w przypadku, gdy nauczyciel dyżurujący zauważy u ucznia objawy chorobowe, informuje o tym 
fakcie zgodnie z procedurami szkolnymi dyrektora lub wicedyrektora szkoły, 

d) na boisku kontrolować teren szkoły z uwzględnieniem miejsc za salą gimnastyczną i okolicy ulicy 
Ozimskiej, 

e) w szatni za poszczególne grupy ćwiczących licealistów odpowiada nauczyciel wychowania 
fizycznego, 

f) w razie wypadku nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest zaopiekować się poszkodowanym 
uczniem: 

▪ zabezpieczyć miejsce wypadku i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, 

▪ przekazać go pod opiekę pielęgniarki szkolnej lub odpowiednim służbom medycznym, 

▪ powiadomić dyrektora szkoły i rodziców o zaistniałym wypadku, 

▪ zgłosić się pracownika BHP i wypełnić druk wypadku, 

g) w razie niemożności pełnienia dyżuru nauczyciel we własnym zakresie zapewnia sobie zastępstwo 
spośród grona pedagogicznego. 



8. Umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w salach lekcyjnych w celu ograniczenia 
gromadzenia się uczniów na korytarzach. O bezpieczeństwo młodzieży pozostającej w salach 
lekcyjnych dbają: 

a) nauczyciele przebywający w tym czasie w pracowni lekcyjnej, 
b) w miarę możliwości dyżurujący nauczyciele, 
c) każdy nauczyciel przychodzący korytarzem. 

9. Przebieg dyżurów kontroluje dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest do sumiennego przestrzegania w/w regulaminu. 


