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Regulamin pracy nauczyciela dyżurnego 
 

Podstawa prawna: 

I. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Dz. U. z 1991 Nr 95 , 

poz. 425 z późn. zm. 

II. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 Dz. U. z 1982 roku, Nr 3, poz.19  roku 

z późn.zm. 

III. Rozp. MENiS z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach (Dz.U. 

z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn.zm. 

 

§ 1 

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub 

placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek 

 

§ 2 

Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego 

osoby. 

 

§ 3 

1. Przerwy w zajęciach spędzają pod nadzorem nauczyciela. 

2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom przebywanie 

w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu. 

 

§ 4 

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów 

w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu. 

2. Podstawowym zadaniem realizowanym w czasie trwania dyżurów jest zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom. 

Nauczyciele dyżurujący zobowiązani są do: 

a) punktualnego rozpoczynania dyżurów i kończenia ich z dzwonkiem lekcyjnym 

sygnalizującym początek lekcji, 

b) pełnienia dyżurów w sposób aktywny, 
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c) zapobiegania nieuzasadnionemu opuszczania terenu szkoły przez ucznia, 

d) przeciwdziałania bieganiu na korytarzach, klatkach schodowych i terenie 

przyszkolnym oraz wybiegania z klas po zakończeniu lekcji, 

e) reagowania na popychanie, przepychanie i różne formy naruszania nietykalności 

osobistej uczniów, 

f) przestrzegania ładu przy oddawaniu i odbiorze okryć z szatni (dotyczy nauczycieli 

pełniących dyżur na parterze), 

g) przestrzegania obowiązku logowania się uczniów w systemie wejść i wyjść ze szkoły, 

h) przestrzegania zakazu manipulowania urządzeniami elektrycznymi 

i przeciwpożarowymi przez uczniów, 

i) pilnowania porządku w toaletach uczniowskich (jeden z nauczycieli dyżurujących na 

danym piętrze pełni dyżur w rejonie toalety), 

j) reagowania na wszelkie przejawy przemocy psychicznej przejawiającej się w agresji 

słownej (wyzwiska, ośmieszanie, żarty sprawiające przykrość, wulgaryzmy), 

k) czuwania nad prawidłowym stylem spędzania przerw przez uczniów, 

l) zdecydowanego reagowania na palenie tytoniu, e-papierosów przez uczniów, 

m) zgłaszania Dyrekcji Szkoły sytuacji i usterek zagrażających bezpieczeństwu 

młodzieży i pracowników. 

 

3. Nauczyciel dyżurujący powinien ponadto: 

a) egzekwować nieuzasadnione przebywanie uczniów w klasach w czasie przerw, 

b) nie zezwalać na przesiadywanie uczniów na klatkach schodowych i cementowych 

posadzkach korytarzy, 

c) przeciwdziałać wszelkim zachowaniom uczniów mającym na celu dewastację mienia 

szkolnego, 

d) nie dopuszczać do spożywania żadnych napojów na korytarzach szkoły. 

4. W porze „ciepłej” w czasie przerw dziesięciominutowych na terenie obiektu pozostają 

nauczyciele wyznaczeni w harmonogramie, pozostali pełnią aktywnie dyżur w rejonach 

otoczenia szkoły. 

5. Czas pełnienia dyżuru i nadzorowanie rejonu określa tygodniowy harmonogram dyżurów 

zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie. 

6. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli dyżurujących pełnią wicedyrektorzy. Oni też 

rozstrzygają problemy związane z pełnieniem dyżuru. 


