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Podstawa prawna: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 59) - art. 68. 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2017r. poz. 11891 ze zm.) - art. 6. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 

2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 

69 ze zm.) - § 2, § 14 ust. 1. 

Postanowienia ogólne: 

1. Dyżur jest częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły  

i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. Jego 

nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa na 

terenie szkoły. 

2. Dyżury są pełnione zgodnie z opracowanym przez zespół do układania 

dyżurów i zatwierdzonym przez dyrektora harmonogramem oraz  

w przypadku zastępstw zgodnie z zapisem w księdze zastępstw. 

3. Nauczyciel pełniący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczniów w wyznaczonym rejonie. W razie wypadku pod 

nieobecność nauczyciela dyżurującego może on być pociągnięty do 

odpowiedzialności karnej (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

dotyczy przypadków gdy nauczyciel jest na dyżurze, a nie był w stanie 

zapobiec wypadkowi). 

4. Ustala się następujące miejsca pełnienia dyżurów:  

A – przy klasie 127 

B – wejście do sali gimnastycznej 

C – hol przy pokoju nauczycielskim, szatnia 

D – sklepik 

E – hol górny 

F – toalety pierwsze piętro 

G – na długich przerwach przy sali komputerowej(przy sprzyjających 

warunkach atmosferycznych na boisku) od 13.05 przy sekretariacie. 

stołówka szkolna 11.05 -11.20; 12.05-12.20. 

5. Dyżur rozpoczyna się o godz. 8.15, a kończy 10 minut po zakończeniu 

zajęć lekcyjnych w szkole. 

6. W ustalaniu harmonogramu dyżurów uwzględnia się następujące 

zasady:  

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2215-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2215-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2215-10459.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_6_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_2_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-pracownikow-oswiaty/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-i-sportu-z-31-grudnia-2002-r.-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2003-r.-nr-6-poz.-69-4258.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_0_g_14_u_1_p_0_l_0_i_0
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1) wicedyrektor nie pełni dyżurów,  

2) kobiety ciężarne są zwolnione z dyżuru (obowiązuje przedłożenie 

zaświadczenia),  

3) nauczyciele wychowania fizycznego przed i po zajęciach wychowania 

fizycznego dyżurują na korytarzu przy sali gimnastycznej, w szatniach wf  

i w innych miejscach wg ustalonego harmonogramu, 

4) w stołówce szkolnej podczas obiadu w czasie długich przerw dyżur 

pełni wychowawca świetlicy. 

 7. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części 

uczniów szkoły dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie 

tych zajęć lub sam je podjął.  

 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 

1. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Należy objąć go  

w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji. Jeżeli 

nauczyciel prowadzi lekcję na godzinie poprzedzającej dyżur, powinien ją 

zakończyć równo z dzwonkiem i niezwłocznie udać się na miejsce dyżuru.  

2. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel 

dyżurujący w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do 

swojej klasy. 

3. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  

i poinformowania (uzgodnienia) o tym fakcie wicedyrektora lub dyrektora. 

4. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami, 

które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru. W czasie dyżuru 

dokonuje obchodu wszystkich miejsc w swojej strefie. 

5. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela pełniącego dyżur jest 

dopilnowanie bezpieczeństwa i właściwego zachowania uczniów w strefie 

dyżurowania – przestrzegania regulaminu zachowania uczniów w czasie 

przerw. 

6. W sytuacjach szczególnych, wypadek lub nagłe zachorowanie, 

nauczyciel dyżurny ma obowiązek podjąć wszechstronne działania w celu 

zapewnienia uczniom jak najszybszej pomocy medycznej zgodnie  

z Zarządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 18.10.2010 r. z póź. 

zmian. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.  

7. Nauczyciel dyżurny kontroluje stan higieniczno-sanitarny w swojej 

strefie, zapobiega wandalizmowi. Szczególnie zwraca uwagę na wszelkie 

przejawy dewastacji mienia i w miarę możliwości ustala winnego 

powstałej szkody oraz zgłaszają wicedyrektorowi.  
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8. Nauczyciel dyżurny zgłasza rażące przejawy łamania przez ucznia 

regulaminu zachowania się podczas przerw wychowawcy klasy.  

9. Nauczyciel pełniący dyżur zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone 

zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.  

10. Nauczyciel pełniący dyżur na parterze budynku współpracuje  

z woźnym. Nie dopuszcza do przebywania osób postronnych w budynku 

podczas przerw.  

11. Nauczyciel pełniący dyżur ma prawo ustalić powody obecności  

w szkole (a w razie potrzeby personalia) nieznanych osób, jak również 

udzielić informacji interesantom przychodzącym do szkoły. 

12.W harmonogramie dyżurów mogą być zlecone dodatkowe obowiązki 

wynikające z doraźnych  potrzeb związanych z bezpieczeństwem uczniów.  

 

Postanowienia końcowe: 

1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w pokoju 

nauczycielskim, na holu na piętrze i parterze, w pokoju nauczycieli w-f 

oraz przy bibliotece.  

2. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć 

lekcyjnych. 

3. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrektora szkoły lub rady 

pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem 

dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom szkoły. 

4. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza 

fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązuje się go postrzegać. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 


