
Załącznik nr 7 
do Statutu Gimnazjum 
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 
im. I. J. Paderewskiego 
w Warszawie 

REGULAMIN DY ŻURÓW NAUCZYCIELI  
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJ ĘZYCZNYMI NR 18 

 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO   
W WARSZAWIE. 

 
I  POSTANOWIENIA OGÓLNE.  
1. Dyżur wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 
2. Plan dyżurów układa komisja Rady Pedagogicznej powołana na wniosek dyrektora 

szkoły. 
3. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły. 
4. Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa podczas przerw 

międzylekcyjnych . 
5. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, 

łączniki. 
6. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) wyznaczeni nauczyciele 

dyżuruj ą na boisku szkolnym. 
7. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia prowadzone na terenie szkoły. 
8. Dyżury trwaj ą od godz. 7.45 do przerwy po zakończeniu ostatniej lekcji. 
9. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również 

jego dyżur. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur informuje o 
powyższym dyrektora/wicedyrektora, który do pełnienia dyżuru wyznacza innego 
nauczyciela. 

10. Za bezpieczeństwo uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych 
pozalekcyjnych odpowiadają nauczyciele prowadzący dane zajęcia.  

 
II  OBOWI ĄZKI NAUCZYCIELA DY ŻURUJĄCEGO. 
   Nauczyciel pełniący dyżur:  
1. odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i porządek w rejonie dyżurowania, tzn. za 

niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, trzymanie na 
parapetach plecaków, wychylanie się przez okna, podstawianie nóg, zaczepianie 
prowokuj ące do bójek, czystość itp.; nauczyciele dyżuruj ący na parterze i w szatni 
mają obowiązek zwracać uwagę na osoby wychodzące i wchodzące do szkoły; 

2. eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów, wydaje zakazy i 
egzekwuje ich wykonanie przez uczniów: 
- zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach,  w 
sanitariatach, 
- nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego itp.; 

3. jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi (prowadzenie rozmów z 
rodzicami, nauczycielami dyżuruj ącymi i innymi osobami, zajmowanie się 
czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru); 

4. nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa; 
5. ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić 

je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek 
itp.); wszelkie usterki zgłasza kierownikowi gospodarczemu; 

6. obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły (wicedyrektorowi) lub 
kierownikowi gospodarczemu zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam 
usunąć; 

7. zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania 
zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy.  

 


