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REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
ZSP nr 1 Gniezno

I. Postanowienia ogólne
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i
wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela
2. Harmonogram dyżurów układa wicedyrektor szkoły.
3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie
wicedyrektora.
4. Dyżur jest pełniony zgodnie z opracowanym harmonogramem i obowiązuje
wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły z wyjątkiem pedagoga, psychologa,
bibliotekarza i kadry kierowniczej szkoły.
5. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa na
terenie szkoły.
6. Miejscem dyżuru nauczyciela są:
III piętro
 SB1 – Sobieskiego od sekretariatu
 SB2 – Sobieskiego środek
 Sb 3 – Sobieskiego od PUP
parter
 Sb 4 – Sobieskiego brama
Skiereszewo
 Sk 1 – Kostrzyńska budynek
 Sk 2 – Kostrzyńska boisko i korytarze w warsztatach szkolnych
II piętro
 A – sektor A
 B – sektor B
 C – sektor C
 1 – Sobieskiego I piętro

7. W czasie przerw klasy są zamknięte i nikt z uczniów w nich nie przebywa.
8. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
9. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel rozpoczyna o godz. 7.50.
10. Nauczycielowi może być również przydzielony dyżur przed rozpoczęciem jego zajęć
i bezpośrednio po ich zakończeniu.
11. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również
jego dyżury na przerwie przed lekcją zastępowaną lub po lekcji zastępowanej.
Nauczyciel sam musi pamiętać o zapoznaniu się z harmonogramem dyżurów
nauczyciela, którego zastępuje. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur,
to zgłasza ten fakt dyrektorowi lub jego zastępcom w celu wyznaczenia dodatkowej
osoby do pełnienia dyżuru.
12. W czasie zajęć praktycznych opiekę nad uczniami w czasie przerwy sprawuje
nauczyciel prowadzący zajęcia.

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego
1. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo młodzieży w rejonie
dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zachowań.
2. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu
uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie.
3. Nauczyciel dyżurujący nie dopuszcza do przebywania na terenie szkoły w czasie
przerw osób postronnych i niepowołanych. Jeśli taka sytuacja ma miejsce zgłasza ten
fakt dyrektorowi /wicedyrektorowi/.
4. Nauczyciel w czasie pełnienia dyżuru zapobiega samowolnemu opuszczaniu
budynku szkoły.
5. Nauczyciel pełniący dyżur jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami
postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi
oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu
dyżuru.
6. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia i
poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora oraz bez zapewnienia
opieki uczniom.
7. Nauczyciel ma obowiązek tuż po dzwonku znaleźć się na swoim stanowisku dyżuru i
opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował.

8. Nauczyciele niepełniący w przerwę dyżuru opuszczają pokój nauczycielski zaraz po
dzwonku, przejmując opiekę nad młodzieżą oczekującą na zajęcia.
9. Nauczyciel dyżurujący musi powiadomić dyrekcję o zniszczeniu mienia szkolnego w
czasie dyżuru i ustalić winnego zniszczenia mienia na przydzielonym terenie oraz
powiadomić wychowawcę klasy.
10. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły /wicedyrektorowi/
zauważone zagrożenie, którego sam nie jest w stanie usunąć.
11. Każdy nauczyciel dyżurujący zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia
wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i
zapewnienia dalszej opieki.

III.

Postanowienia końcowe

1. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą planu lekcji.
2. Nauczyciele mają prawo zgłaszania do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej
wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem pełnienia dyżurów i innych
działań mających na celu zapewnieni bezpieczeństwa uczniom szkoły.
3. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu i niewypełnienie obowiązku pełnienia dyżurów
pociąga za sobą konsekwencje służbowe.
4. Każdy nauczyciel własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się i ścisłego
przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rade Pedagogiczną.
Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązuje od 01 września 2016r.

