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Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie 

Rozdział I. Postanowienia ogólne  

§ 1  

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów  

w czasie przerw międzylekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.  

2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona  

w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.  

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, sekretariacie szkoły 

i gabinecie wicedyrektora.  

4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno–wychowawczego szkoły i wchodzi 

w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

5. Dyżury pełnią wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły z wyjątkiem wychowawców 

zatrudnionych w świetlicy, specjalistów pracujących w 60 minutowym trybie 

organizacji zajęć, pracownika biblioteki oraz kobiet w ciąży.   

6. Miejscem dyżuru są: korytarze, szatnie, stołówka (w czasie przerwy obiadowej) oraz 

plac wewnętrzny szkoły (w miesiącach wiosennych i letnich, w pogodne dni).   

7. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku (od godz. 7:45) do ich zakończenia.   

8. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, przyjmuje również 

jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to 

wicedyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.  

9. W przypadku nieobecności nauczyciela i braku zorganizowania za niego zastępstwa 

wicedyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.  

  

Rozdział II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego  

§ 2  

1. Nauczyciel pełni dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów.  

2. Nauczyciel czynnie pełni dyżur, tzn. uważnie obserwuje zachowanie uczniów, 

czuwając nad ich bezpieczeństwem.  

3. Nauczyciel reaguje na wszystkie zauważone sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu 

uczniów, wydaje polecenia i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, 

a w szczególności:  

1) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw w sanitariatach i szatniach;   

2) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;  

4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach 

mienia szkolnego lub innych usterkach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

uczniów oraz pracowników szkoły.  

5. W przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie sekretariatu szkoły i udzielenia pomocy 

przedmedycznej.  

6. Nauczyciel dyżurujący informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się 

uczniów  w czasie przerw, a ten wpisuje informację  w miejscu uwag w dzienniku 

elektronicznym.  
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7. Nauczyciel nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia tymczasowego zastępstwa.  

Rozdział III. Postanowienia końcowe  

§ 3  

1. 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.  

2. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga za 

sobą konsekwencje służbowe.  

   


