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REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELI  

W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH W BRYNKU  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69).   

 

1. Nadrzędnym celem pełnienia dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylecyjnych jest 

zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży oraz utrzymanie porządku w szkole. 

2. Miejscem pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych są: 

 korytarze i toalety w budynku pawilonu szkolnego, sala gimnastyczna, sala 

telewizyjna, siłownia; 

 korytarz przed salą informatyczną; 

 boiska szkolne. 

3. Do obowiązków nauczyciela pełniącego dyżur należy: 

 punktualne rozpoczynanie dyżurów zgodnie z planem dyżurów; 

 nadzór nad uczniami podczas przerw, przed i bezpośrednio po zajęciach szkolnych; 

 interwencja w przypadku nieprawidłowych zachowań uczniów; 

 udzielenie pierwszej pomocy oraz powiadamianie przełożonych o mających miejsce 

zdarzeniach; 

 informowanie wychowawcę klasy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie 

przerw; 

 nadzorowanie bezpiecznego przemieszczania się uczniów wynikającego ze zmiany sal 

lekcyjnych; 

 kontrola przestrzegania zasad BHP przez uczniów w czasie wchodzenia do szkoły  

i wychodzenia z niej; 

 sprawowanie opieki nad uczniami podczas ogłoszenia alarmu. 

4. Nauczyciel pełni dyżur zgodnie z ustalonym przez dyrektora szkoły harmonogramem 

dyżurów. 

5. Harmonogram dyżurów zostaje ustalony na podstawie planu lekcji i po każdej jego 

zmianie. 

6. Dyżury przed pierwszą godziną lekcyjną rozpoczynają się o godzinie 7.15 a kończą po 

zakończeniu nauki. 

7. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przejmuje nauczyciel 

zastępujący go. 

8. W wypadkach losowych opiekę nad uczniami przejmuje inny, wyznaczony przez 

dyrektora nauczyciel. Dyżury nauczycieli wspomagają pracownicy obsługi, którzy 

zapewniają bezpieczeństwo w szatni. 

9. W trakcie zajęć dodatkowych odbywających się w godzinach popołudniowych nad 

bezpieczeństwem młodzieży czuwa nauczyciel, który prowadzi te zajęcia. 

10. Nieprzestrzeganie regulaminu dyżurów nauczycielskich jest naruszeniem przepisów 

BHP. 


