
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SULĘCINIE 

 
 

Rozdział I 
                                      POSTANOWIENIA OGÓLNE 
                                                        § 1 

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

zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 
2. Plan dyżurów układa osoba wyznaczona przez dyrektora Ośrodka, na podstawie planu zajęć. 
3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych Ośrodka. 
4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 
5. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, plac przed Ośrodkiem. 
6. Nauczyciel przejmuje zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżury. 

Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor wyznacza innego nauczyciela 
do pełnienia dyżuru. 

7. Wszyscy nauczyciele mający ostatnią lekcją w danej klasie sprowadza uczniów do szatni i 
sprawuje opiekę aż do opuszczenia przez uczniów budynku szkolnego. 

 
 

Rozdział II 
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO 

§ 2 
 

1. Nauczyciel ma obowiązek dyżurować systematycznie na każdej przerwie wg harmonogramu 
wywieszonego w pokoju nauczycielskim. Nauczyciel rozpoczyna dyżur 20 minut przed 
pierwszą lekcją o godzinie 7:40. 

2. Podczas dyżuru nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie wychodzili z klas w czasie przerwy. 
3. Nauczyciel dyżurujący zwraca baczną uwagę na przestrzeganie przez uczniów zasad 

bezpieczeństwa, nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, siedzenia na parapetach, 
wychylania się przez okno, biegania po schodach. 

4. Troska o kulturalne zachowanie się uczniów w czasie przerw, zwracanie szczególnej uwagi na 
przejawy wandalizmu, przemocy fizycznej i uzależnień wśród uczniów 

5. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek zdecydowanie reagować na wszelkie przejawy przemocy 
wśród uczniów (bójki, złośliwość, przekleństwa, itp.). 

6. Nauczyciel dyżurujący ma dopilnować, aby uczniowie w czasie przerw nie biegali, nadmiernie 
nie hałasowali. 

7. Szczególną uwagę należy zwracać na zachowanie uczniów na klatce schodowej- uczniowie nie 
mogą biegać po schodach, stać i siedzieć na nich. 

8. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny i rzetelny w pełnieniu dyżuru. 
9. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 

poinformowania o tym fakcie dyrektora. 
10. 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.). 

11. Obowiązkowo i natychmiastowo zgłasza się dyrektorowi Ośrodka zauważone zagrożenie, 
którego nie jest w stanie usunąć. 



12. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za porządek w miejscu dyżuru. Pilnuje, aby uczniowie nie 
zniszczyli ścian, sprzętów, i urządzeń szkolnych. 

13. W razie wypadku nauczyciel dyżurujący udziela uczniowi pierwszej pomocy, zawiadamia 
dyrektora Ośrodka, lekarza, ewentualnie wzywa pogotowie ratunkowe. 

14. Nauczyciel dyżurujący w razie nieszczęśliwego wypadku udziela wyjaśnień Komisji 
Powypadkowej powołanej przez dyrektora Ośrodka. 

 
 

Rozdział III 
PRAWA NAUCZYCIELA PEŁNIĄCEGO DYŻURU 

§ 3 
 

1. Podejmuje ważne decyzje w sprawach dotyczących zagrożenia życia lub zdrowia (zarządza 
ewakuację budynku w przypadku pożaru, wzywa pogotowie). 

2. Wnioskuje o obniżenie oceny z zachowania uczniom, którzy systematycznie nie przestrzegają 
regulaminu szkolnego, zarządzeń dyrekcji, zasad BHP. 

 

 
                                                                                            Zatwierdzam: 


