
REGULAMIN DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH NAUCZYCIELI

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ                        W
CHWASZCZYNIE

I Postanowienia ogólne:

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w
zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

2. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli naszej szkoły.
3. Nadrzędnym celem dyżurów  jest  zapewnienie  uczniom pełnego  bezpieczeństwa  przy

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum odpoczynku po odbytych zajęciach.
4. Dyżury nauczycieli opracowane są przez komisję Rady Pedagogicznej     w

oparciu o plan dydaktyczny i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną. 
5. Czas trwania dyżuru nauczyciela jest proporcjonalny do pensum.
6. Miejscem dyżuru są:  parter  nowy, parter  stary,  piętro w starej  i  nowej części   szkoły,

piwnica  przy  szatni  oraz  boisko  szkolne  w  wyznaczonym  obszarze   i   okresie
wychodzenia uczniów  - miesiące wiosenne i letnie  (w pogodne dni).

7. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur pełni wyznaczony w grafiku
nauczyciel  –  zastępca  lub  nauczyciel,  który  prowadził  zajęcia  w  zastępstwie  za
nieobecnego pracownika.

8. Dyżury obejmują czas pobytu uczniów w szkole na zajęciach lekcyjnych.
9. W ustalaniu dyżurów uwzględnia się następujące zasady:

a) kobiety ciężarne nie pełnią dyżurów,
b)  nauczyciele  wychowania  fizycznego  przed  i  po  lekcji  wychowania  fizycznego

dyżurują przy obiekcie sportowym,
c) w wyznaczonych miejscach w szkole dyżury pełnią także nauczyciele świetlicy.

II Obowiązki nauczyciela dyżurującego:

1. Dyżur  przed  pierwszą  lekcją  rozpoczyna  się  o  godzinie  7.40.  Rozkład  czasowy
pozostałych przerw umieszcza się w pokoju nauczycielskim, obowiązuje on wszystkich
dyżurujących nauczycieli.

2. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia lekcji (max. 2 min).
3. Nauczyciel reaguje na wszystkie przejawy niebezpiecznych zachowań uczniów.
4. Nauczyciel  dyżurujący  zwraca  uwagę  na  to,  aby  uczniowie  nie  biegali  po  holach

szkolnych, zagląda do toalet, nie dopuszcza do agresji fizycznej      i słownej uczniów.
5. Po przeddzwonku nauczyciel dyscyplinuje uczniów w celu ustawienia pod salą lekcyjną. 
6. Nauczyciel może opuścić miejsce dyżuru po drugim dzwonku.
7. Nauczycielowi wolno zejść z dyżuru jedynie pod warunkiem znalezienia wśród innych

nauczycieli zastępcy.
8. Każdy nauczyciel w razie wypadku podejmuje działania zmierzające       do udzielenia

pierwszej  pomocy  i  zapewnienia  dalszej  opieki  poszkodowanemu.  Fakt  ten  zgłasza
dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły.

9. Nauczyciel zgłasza dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego
nie jest w stanie sam usunąć.

10.  Rzetelne wywiązywanie się z dyżurów międzylekcyjnych jest jednym        z warunków
otrzymania dodatku motywacyjnego.

11. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem dyżurów 
międzylekcyjnych oraz jego postanowień.


