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REGULAMIN PEŁNIENIA PRZEZ NAUCZYCIELI  
DYŻURÓW NA KORYTARZACH I BOISKU SZKOLNYM  

I Uwagi ogólne  

1. W trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie objęci są opieką nauczycieli 

dyżurujących.  

2. Miejsca oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom 

nieuprawnionym, są wyłączone z terenu pełnienia dyżurów.  

3. Pełniony dyżur jest czasem pracy nauczyciela.  

4. Zamiana nauczyciela dyżurującego może nastąpić jedynie za wiedzą i zgodą 

przełożonych.  

5. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za osobę nieobecną przejmuje również 

jego dyżur po lekcji, na której miał zastępstwo. Jeśli nauczyciel w tym czasie 

pełni własny dyżur zgłasza ten fakt dyrektorowi lub jego zastępcy, który 

wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.  

6. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć pozalekcyjnych  

od ich rozpoczęcia do zakończenia.  

II Obowiązki o charakterze organizacyjnym  

1. Nauczyciel ma obowiązek pełnić dyżur w wyznaczonym miejscu według 

harmonogramu.  

2. Nauczyciel ma obowiązek stawić się jak najszybciej czasie, po dzwonku  

na przerwę w miejscu pełnienia dyżuru.  

3. Nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek poruszać się po obszarze pełnienia 

dyżuru i zwracać uwagę na wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia mogące 

wynikać podczas przerwy.  

4. Pełnienie dyżuru w budynku szkolnym obejmuje również obszar łazienek  
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dla uczniów oraz klatki schodowe.  

5. Nauczyciel ma obowiązek sumiennego pełnienia dyżuru w czasie przerwy 

śniadaniowej. Ten dyżur pełni nauczyciel, który kończy drugą lekcję. 

6. Przydziela się nauczycielom dodatkowy dyżur w czasie przerwy śniadaniowej, 

którzy opiekują się uczniami rozpoczynającymi trzecią lekcję.  

III Obowiązki z zakresu BHP  

1. Nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek znać:  

a) usytuowanie apteczki pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach 

udzielania tej pomocy,  

b) plan ewakuacyjny z rejonu dyżuru oraz zasady ewakuacji,  

c) zasady postępowania w razie pożaru, awarii i innych zagrożeń powstałych  

w rejonie dyżuru,  

d) zasady postępowania w razie wypadku osoby pozostającej pod jego opieką,  

e) zasady postępowania w razie wypadku przy pracy,  

f) miejsca szczególnie niebezpieczne w rejonie pełnienia dyżuru.  

IV Zasady postępowania w przypadku  niebezpiecznych postaw uczniów  

1. Nauczyciel pełniący dyżur powinien:  

a) reagować na zachowania uczniów właściwie do zaistniałej sytuacji,  

b) niezwłocznie powiadomić przełożonych lub pedagoga o zaistniałej sytuacji 

niebezpiecznej lub konfliktowej.  

 

V Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia  

1. Nauczyciel pełniący dyżur powinien:  

a) niezwłocznie wyprowadzić uczniów z rejonu zagrożenia w bezpieczne 

miejsce oraz powiadomić o tym fakcie przełożonych, 

b) niezwłocznie powiadomić przełożonych o zauważonych w rejonie 
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dyżuru usterkach oraz uszkodzeniach, które mogą stwarzać 

niebezpieczeństwo.  

 
VI Zasady postępowania w razie wypadku ucznia.       

l. Nauczyciel pełniący dyżur powinien:  

a) zapewnić poszkodowanym opiekę,  

b) sprowadzić fachową opiekę medyczną,  

c) w miarę możliwości udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy,  

d) zabezpieczyć miejsce wypadku,  

e) ustalić świadków,  

f) niezwłocznie powiadomić przełożonych o wypadku.  
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Obowiązki nauczyciela podczas zajęć szkolnych 

1. Nauczyciel pobiera klucz z pokoju nauczycielskiego przed rozpoczęciem zajęć 

dydaktycznych; prowadzący zajęcia ma obowiązek otworzyć klasę i wejść 

pierwszy, by sprawdzić czy warunki prowadzenia lekcji nie zagrażają 

bezpieczeństwu zarówno uczniów, jak i jego.  

2. Jeśli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek; do czasu ich 

naprawienia, nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym 

miejscu,  

3. Przed rozpoczęciem lekcji winien zapewnić właściwe oświetlenie i temperaturę 

w klasie,  

4. Nauczyciel informuje o zasadach korzystania z sali lekcyjnej,  

5. Stosownie do potrzeb informuje również o środkach ostrożności, aby nie 

narazić uczniów i siebie na niebezpieczeństwo,  

6. Pracownie specjalistyczne posiadają własne regulaminy korzystania z tych sal,  

7. Przed rozpoczęciem każdych zajęć, o których mowa w pkt. 6, nauczyciel 

sprawdza, czy urządzenia techniczne i warunki środowiska nie stwarzają 

zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów,  

8. Podczas każdych zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej 

opieki; jeśli musi wyjść, powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi z sali obok; 

sytuacja ta nie zwalnia go z odpowiedzialności za uczniów.  

9. Uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,  

10. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli jego stan na to pozwala, należy 

go skierować w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jeśli 

zaistnieje taka potrzeba, należy udzielić mu pierwszej pomocy, o zaistniałej 

sytuacji należy powiadomić rodziców dziecka; jeśli jest to nagły wypadek, 

powiadomić dyrektora,  
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11. Nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie lekcji, 

korygować zauważone błędy,  

12. Dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu; 

nauczyciel kończący zajęcia ma obowiązek otworzyć okna celem wywietrzenia 

sali lekcyjnej,  

13. Po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, aby nie 

dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów; może  

to spowodować uderzenie przechodzących właśnie korytarzem osób,  

14. Nauczyciel jest zobowiązany do zamknięcia sali na klucz i odniesienia go  
do pokoju nauczycielskiego.  

15. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz do respektowania prawa uczniów  
do pełnych przerw międzylekcyjnych.  
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Obowiązki nauczyciela przed rozpoczęciem  pierwszej lekcji (8.00) i podczas 
przerw między lekcjami 

1. Przed lekcjami od godz. 7.50 oraz w czasie przerw uczniowie pozostają pod 

nadzorem i opieką nauczycieli dyżurujących. Organizację i harmonogram 

dyżurów nauczycieli ustala komisja ds. dyżuru, po uwzględnieniu potrzeb 

szkoły.  

2. Podczas pełnienia dyżuru nauczyciele zobowiązani są do:  

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu 

podlegającym jego nadzorowi,  

b) niedopuszczania do zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia uczniów,  

c) aktywnego pełnienia dyżurów - reagowania na wszystkie przejawy 

zachowań zagrażających bezpieczeństwu uczniów,  

d) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach,  

e) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie dewastowali ścian, ławek i innych 

urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin,  

f) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad 

wchodzenia do budynku szkolnego lub też sal lekcyjnych,  

g) zwracania uwagi, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas  

przerw.  

 


