
 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH PEŁNIONYCH W CZASIE PRZERW 
MIĘDZYLEKCYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2 W GDAŃSKU 

 

 
§ 1 
1. Pełnienie dyżurów należy do obowiązku nauczyciela zgodnie z Ustawą o Systemie  Oświaty.  
2. Dyżury międzylekcyjne pełnione są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz ładu 

i porządku w szkole podczas przerw, jak również przed i po lekcjach.  
 
§ 2 
1. Harmonogramy dyżurów opracowują i dokonują zmian (w razie uzasadnionej potrzeby) dyrektor 

szkoły lub zastępcy dyrektora. 
 
§ 3   
1. Miejscem pełnienia dyżurów są ustalane corocznie:  
2. Nauczyciel dyżurujący nie podejmuje czynności, które mogłyby utrudnić rzetelne pełnienie 

dyżurów (m.in. nie prowadzi dyskusji z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami).  
 

§ 4     
1. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania,    
a w szczególności:  

a) pełni nadzór nad uczniami podczas przerwy międzylekcyjnej w wyznaczonych miejscach - 
aktywna i czynna postawa zapewniająca poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczniom 

b) nie zezwala na bieganie po korytarzach i schodach  
c) zwraca uwagę na poszanowanie mienia społecznego oraz na niezaśmiecanie terenu szkoły  
d) czuwa nad bezpieczeństwem uczniów w toaletach  
e) zwraca uwagę na zachowanie się uczniów  
f) reaguje na niewłaściwe zachowanie się przy sklepiku szkolnym i w innych miejscach  
g) rozwiązuje sytuacje konfliktowe zaistniałe między uczniami  
h) zwraca uwagę na osoby obce przebywające na terenie szkoły  
i) przekazuje wychowawcy informacje o nieprawidłowym zachowaniu uczniów w czasie przerw  
j) zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.  

 
§ 5 
1. W przypadku kiedy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do:  

a) udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność  
b) wezwania odpowiednich służb medycznych (pielęgniarka, pogotowie ratunkowe …)  
c) powiadomienia wychowawcy i dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku  
d) zabezpieczenia miejsca wypadku  
e) sporządzenia notatki z uwzględnieniem określenia miejsca i przyczyny wypadku, rodzaju  
    wypadku, zastosowanych środków i własnego działania  
f) złożenia zeznań do protokołu powypadkowego sporządzanego przez specjalistę d/s bhp.  
 



§ 6 
1. Nauczyciel pełniący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje również jego dyżury.  
2. Jeżeli nauczyciel pełni w tym czasie własny dyżur zgłasza ten fakt osobie ustalającej zastępstwa.  

 
§ 7 
1. Nauczyciel pełni dyżury w ilości proporcjonalnej do liczby godzin lekcyjnych. 
2. Z obowiązku dyżuru może być zwolniony (na ustalony okres czasu) nauczyciel pełniący funkcje, 

które ograniczają jego dyspozycyjność podczas przerw oraz ze wskazaniami zdrowotnymi. 
 
§ 8 
1. Nauczyciel rozpoczyna i kończy dyżur zgodnie z rozkładem dzwonków lekcyjnych (czasem 

wyznaczonym w harmonogramie dyżurów), przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do dojścia na 
miejsce dyżuru.  

2. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieobecność na dyżurze, podać przyczynę nieobecności oraz 
nazwisko nauczyciela zastępującego pełniącemu dyżur dyrektorowi.  

3. W wypadkach losowych (kiedy nauczyciel nie może pełnić dyżuru) opiekę nad uczniami przejmuje 
inny, wyznaczony przez dyrektora/zastępcę dyrektora nauczyciel lub pracownik szkoły, niemający 
przydzielonych w tym czasie innych obowiązków i pełni go do końca przerwy lub zmiany przez 
innego nauczyciela.  

 
§ 9 
1. Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest naruszeniem 

przepisów BHP. W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach 
decyduje dyrektor lub zastępcy dyrektora. 

 
Podstawa prawna:  
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r., Nr 6, 
poz. 69).  
 
Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2022 r. 
 


