
Załącznik nr 1 do Regulaminu dyżurów 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  nr 3  
im. Jana Pawła II w Krotoszynie 

 

Regulamin dyżurów nauczycieli w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  3 im. Jana Pawła II                          
w Krotoszynie 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§1 

Niniejszy  Regulamin określa szczegółowe zasady tworzenia harmonogramu dyżurów oraz obowiązki 
nauczyciela dyżurującego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie,                        
zwanego dalej ”Zespołem” 

§2 

Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach              
(Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z póź. zm.) 

 

Rozdział 2 
Zasady ogólne 

§3 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego w Zespole i wchodzi w zakres 
podstawowych obowiązków nauczyciela. 
2. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli Zespołu. 
3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 

4. Dyżur na  boisku szkolnym: 

a. Nauczyciel 1 pełni dyżur na dziedzińcu szkoły w okolicach bramy od ulicy Staszica – szczególną uwagę 
zwraca na ulicę  Zdunowską  i Staszica przy rondzie 

b. Nauczyciel 2 pełni dyżur na terenie boiska za salą gimnastyczną – zwraca szczególną uwagę na ulicę 
Staszica w kierunku apteki, 

5. Dyżur na parterze: 
a. nauczyciel pełniący dyżur na parterze, szczególną uwagę zwraca na uczniów przebywających  

w okolicy toalet. 
6. Dyżurny nauczyciel na II piętrze zwraca szczególną uwagę na okolice pracowni komputerowych. 

7. W czasie długich przerw młodzież obowiązkowo wychodzi na boisko szkolne (dotyczy okresu jesienno – 
wiosennego). W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych młodzież pozostaje w szkole. Gdy 
uczniowie opuszczają budynek szkoły w czasie długiej przerwy: 

a. nauczyciel z II piętra po opuszczeniu piętra przez młodzież,  udaje się na parter i pełni dyżur przy 
drzwiach wejściowych do szkoły od ul. Staszica, 

b. nauczyciel z I piętra po opuszczeniu piętra przez młodzież udaje się na boisko szkolne, gdzie pełni 
dyżur za salą gimnastyczną, 

c. nauczyciele pełniący dyżur na parterze i w piwnicy pozostają na swoich miejscach. 

  



 

§4 

1. Harmonogram dyżurów ustalają pedagodzy Zespołu, w oparciu o plan zajęć lekcyjnych (przy każdorazowej 
zmianie planu lekcji ), który następnie przedstawiają Dyrektorowi Zespołu do zatwierdzenia. 
2. Miejscem dyżuru są: korytarze ( parter, I piętro, II piętro ) oraz łącznik do sali gimnastycznej, schody, 
sanitariaty oraz wyznaczone tereny wokół szkoły. 

 

Rozdział 3 
Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

§5 

 Nauczyciel dyżurujący: 

1.Punktualnie rozpoczyna i kończy dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich, 

2. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu eliminacje wszystkich ewentualnych zagrożeń 
zdrowia i życia uczniów poprzez: 

a. zakaz biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach lub sanitariatach, 
b. nie dopuszczania do samowolnego opuszczania terenu szkoły, 
c. dbanie o czystość w budynku szkoły, 
d. eliminację niepożądanych z punktu wychowawczego zachowań uczniów poprzez upomnienie,                                

wpisanie nagany do dziennika, odesłanie w szczególnych przypadkach do wychowawcy, pedagoga 
szkolnego lub do przedstawiciela kierownictwa szkoły, 

e. dyżur jest pełniony aktywnie tzn. nauczyciel nie stoi w miejscu, lecz nadzoruje cały powierzony mu 
obszar, 

f. dyżur za osoby nieobecne pełnią nauczyciele wyznaczeni przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, 
g. nauczyciel opuszcza dyżur w chwili, gdy pojawi się pierwszy nauczyciel uczący na danym piętrze. 

3. Zawiadamia Dyrektora Zespołu o zauważonych podczas dyżuru niszczeniach mienia szkolnego lub innych 
zdarzeniach zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów i pracowników Zespołu. 

4. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza Dyrektorowi Zespołu zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie 
sam usunąć. 

5. Zgłasza natychmiast Dyrektorowi Zespołu fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające                        
do udzielania pierwszej pomocy. 

Rozdział 4 
Postanowienia końcowe 

§6 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieży w rejonie dyżurowania 
zgodnym z harmonogramem. 

2. Nie wywiązanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą odpowiedzialność 
służbową. 

3. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do reagowania na niewłaściwe zachowanie młodzieży, niezgodne                       
ze statutem szkoły. 

 


