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Załącznik nr 3 do Statutu 
 

Regulamin dyżurów nauczycielskich 
 

§1.Postanowienia ogólne 
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły i wchodzi w zakres 

podstawowych obowiązków nauczyciela, nauczyciela współorganizującego, psychologa i 
pedagoga. 

2. Dyżury nauczycieli organizowane są w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom 
przebywającym na terenie Szkoły przed pierwszą lekcją i podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw międzylekcyjnych i przed lekcjami, zgodnie  
z harmonogramem. 

4. Nauczyciele współorganizujący, psycholodzy i pedagodzy pełnią dyżury w zakresie i terminie 
ustalonym przez Dyrekcję Szkoły. 

5. Dyżury pełnione są codziennie na każdej przerwie międzylekcyjnej oraz 10 minut przed 
pierwszą lekcją. 

6. Harmonogram dyżurów, na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć, układa Wicedyrektor ds. 
pedagogicznych lub inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora TK. 

7. Miejscem pełnienia dyżurów przez nauczycieli są: poziom 0, poziom 1, poziom 2, poziom 3, 
poziom 4 oraz teren Szkoły na zewnątrz budynku. 

8. Na każdym poziomie dyżuruje 1 nauczyciel, a na terenie Szkoły na zewnątrz budynku dyżuruje 
2 nauczycieli.  

9. Nauczyciele wychowania fizycznego odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 
wychowania fizycznego . 

10. Uczniom nie wolno samodzielnie wychodzić z części obiektu, w którym odbywają się zajęcia 
wychowania fizycznego. 

11. Uczniowie przebywający bez konkretnego celu poza obiektem sportowym będą karani w myśl 
zapisów Statutu. 

12. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje także jego dyżury. 
Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to Wicedyrektor opracowujący zastępstwa 
wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

13. Nauczyciel nie może odmówić pełnienia dodatkowego dyżuru. 
14. Łączny czas pełnienia dyżurów przez nauczyciela powinien być odwrotnie proporcjonalny do 

jego tygodniowego przydziału godzin wynikającego z planu zajęć.  
 

§2. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur 
1. Nauczyciel ma obowiązek punktualnie stawić się na dyżur zgodnie z ustalonym grafikiem 

dyżurów. 
2. Czas dyżuru zaczyna się równo 10 min przed pierwszą lekcją i z rozpoczęciem każdej przerwy.  
3. Nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek udać się na wyznaczone w harmonogramie miejsce 

zaraz po punktualnym (na 10 min. przed pierwszą lekcją) przybyciu do Szkoły i punktualnym 
rozpoczęciu przerwy. 

4. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów 
nauczycielskich, a opuszcza dyżur równo po zakończeniu przerwy międzylekcyjnej.  

5. Nauczyciel powinien planować swoją pracę dydaktyczną, mając na uwadze swój plan dyżurów 
(dotyczy dłuższych sprawdzianów, rozmowy z rodzicami uczniów, z uczniami itd.).  

6. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia miejsca swojego dyżuru pod względem BHP.  
7. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych organizowanych dla części uczniów 

Szkoły nad bezpieczeństwem uczniów czuwa nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie 
tych zajęć.  

8. Dyżur kończy się w godzinie rozpoczęcia lekcji pierwszej lub zakończenia przerwy 
międzylekcyjnej.  
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9. Nauczyciel w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy. W tym 
czasie nauczyciel prowadzący lekcje w sąsiedniej sali jest odpowiedzialny za klasę oczekującą 
na nauczyciela schodzącego z dyżuru. 

10. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.  
O zastępstwo może prosić innego nauczyciela, który w tym czasie nie pełni dyżuru. 

11. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, schodach  
w pomieszczeniach sanitarnych oraz na terenie Szkoły na zewnątrz budynku Szkoły. 

12. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów  
w szczególności zakazuje spędzania przerw na schodach i w toalecie, uprzedza uczniów o  
konsekwencjach mogących zaistnieć  w przypadku samowolnego opuszczania terenu Szkoły, 
(w szczególności wyjścia na papierosa, do samochodu, do sklepu lub domu), a także 
niebezpiecznych zachowań, takich jak: siedzenia na parapetach, wychylania się przez okno. 

13. Nauczyciele dyżurujący obok szkolnych toalet powinni zabraniać wchodzenia do nich dużych 
grup uczniów. 

14. W przypadku podejrzenia o złe zachowanie (palenie papierosów, niszczenie mienia, bójki) mają 
obowiązek usunięcia z toalety nadmiaru uczniów.  

15. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas aktywny, nie może się zajmować sprawami, które 
rozpraszają jego uwagę, przemieszcza się w swoim rejonie/strefie oraz eliminuje wszystkie 
sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje nakazy i zakazy oraz egzekwuje ich 
wykonanie. Niewłaściwe zachowanie uczniów zgłasza wychowawcy klasy poprzez wpis w e-
dzienniku. 

16. Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na przestrzeganie zasad korzystania z windy. 
17. Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na przestrzeganie obowiązku noszenia identyfikatorów.  

18. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa osób przebywających 
na terenie Szkoły nauczyciel informuje o tym Dyrektora, Wicedyrektora, a w sytuacji ich 
nieobecności osoby z administracji i obsługi Szkoły. 

19. W chwili zaistnienia wypadku nauczyciel dyżurujący lub prowadzący zajęcia udziela uczniowi 
pierwszej pomocy, a w razie konieczności wzywa pogotowie. 

20. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia Dyrektora lub Wicedyrektora, w przypadku 
niedostępności dyrekcji powiadamia wychowawcę klasy.  

21. Dyrektor, Wicedyrektor lub wychowawca klasy lub sam nauczyciel podczas nieobecności 
dyrekcji i wychowawcy zobowiązany jest powiadomić o wypadku rodziców ucznia. 
 

§3.Postanowienia końcowe 
1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest opublikowany w dzienniku elektronicznym,  

a także może być wywieszony w pokoju nauczycielskim, sekretariacie oraz na tablicy ogłoszeń 
na parterze. 

2. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych 
3. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora TK lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji 

związanych z usprawnianiem dyżurów lub innych działań z tym związanych.  
4. Niewywiązanie się nauczyciela z obowiązku prawidłowego pełnienia dyżurów pociąga za sobą 

konsekwencje służbowe.  
5. Nauczycieli podczas dyżurów mogą wspomagać pracownicy obsługi.  
6. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się  

z regulaminem i harmonogramem dyżurów oraz zobowiązuje do jego przestrzegania. Nie 
dopuszcza się samowolnych zmian w harmonogramie dyżurów.  

7. Uczniom ze względu bezpieczeństwa zabrania się wychodzenia podczas zajęć poza teren 
szkoły. 

8. Wychowawcy klas mają obowiązek sprawdzania, czy w dzienniku nauczyciele dyżurujący 
wpisują stosowne uwagi dotyczące zachowania uczniów. Żadna uwaga nie powinna pozostać 
bez konsekwencji wychowawczych i dyscyplinarnych.  
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9. Konsekwencje wpisów uwag są okresowo kontrolowane przez Dyrektora lub Wicedyrektora 
TK. 

10. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem o wszelkich rozstrzygnięciach 
decyduje Dyrektor TK.  


