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Zasady pełnienia dyżurów przez nauczycieli
1. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani przebywać na terenie szkoły 5 minut przed
rozpoczęciem zajęć lub dyżuru przed lekcjami.
2. Nie wydajemy uczniom z pokoju nauczycielskiego kluczy i dzienników lekcyjnych.
3. Nauczyciel dyżurujący:
 rozpoczyna dyżur o godzinie wyznaczonej w planie dyżurów,
 dyżur pełni aktywnie i rzetelnie czuwając nad bezpieczeństwem uczniów,
czystością, ładem i porządkiem,
 pozytywne i negatywne spostrzeżenia przekazuje wychowawcom,
pedagogowi, Dyrekcji Zespołu Szkół,

Obowiązki nauczyciela dyżurującego:
DYŻUR OBOK SEKRETARIATU - I p /BOISKO
1. Dyżur obejmuje odcinek korytarza od sali nr 26 do sali nr 15 oraz klatkę schodową na
parter, a w przypadku odpowiednich warunków atmosferycznych plac rekreacyjny.
2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów (upomina, że nie biegamy w budynku
szkoły).
3. Dba o czystość, ład i porządek na wyznaczonym odcinku dyżuru.
4. Po ułożeniu teczek przed salą nr 26 i 27 kieruje uczniów na II piętro.
5. Sprawdza czy uczniowie nie spędzają przerwy w ubikacjach.
6. Czuwa nad bezpiecznym i sprawnym wejściem i zejściem uczniów po schodach w
kierunku stołówki szkolnej.
DYŻUR - GEOGR - II p/BOISKO
1. Dyżur obejmuje odcinek korytarza od sali nr 40 do sali nr 31 oraz klatkę schodową na I
piętro, a w przypadku odpowiednich warunków atmosferycznych plac rekreacyjny.
2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów (upomina, że nie biegamy po korytarzu
szkoły).
3. Dba o czystość, ład i porządek (śmieci, ułożenie teczek) , na wyznaczonym odcinku
dyżuru.
4. Sprawdza czy uczniowie nie spędzają przerw w ubikacjach.
5. Czuwa nad bezpieczeństwem i sprawnym wejściem oraz zejściem uczniów w kierunku I
piętra.
DYŻUR – HOL - I p
1. Dyżur obejmuje hol I piętra oraz klatkę schodową od sali nr 19 w kierunku parteru.
2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów:
 upomina, że nie biegamy po budynku szkoły,
 nie otwieramy okien na korytarzu,
 nie uczestniczymy w niebezpiecznych zabawach i grach,
 nie siadamy na podłodze schodach i parapetach,
 nie ruszamy kaloryferami,
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3. Dba o czystość, ład i porządek na wyznaczonym odcinku dyżuru (śmieci, ułożenie teczek).
4. Czuwa nad bezpiecznym i sprawnym wejściem i zejściem uczniów po schodach w
kierunku parteru, na łącznik z dużą salą gimnastyczną.
DYŻUR HOL - II p.
1. Dyżur obejmuje hol II piętra oraz klatkę schodową od sali nr 34 w kierunku I piętra.
2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów:
 upomina, że nie biegamy w budynku szkoły,
 nie otwieramy okien na korytarzu,
 nie uczestniczymy w niebezpiecznych zabawach i grach,
 nie siadamy na podłodze, schodach i parapetach,
 nie ruszamy kaloryferami.
3. Dba o czystość, ład i porządek na wyznaczonym odcinku dyżuru (śmieci, ułożenie
teczek).
4. Czuwa nad bezpiecznym i sprawnym wejściem i zejściem uczniów po schodach w
kierunku I piętra, na łącznik z dużą salą gimnastyczną.
DYŻUR-PLAC REKREACYJNY
1. Dyżur obejmuje całość placu rekreacyjnego oraz boiska przylegającego do placu.
2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, zwracając szczególną uwagę czy
uczniowie:
 nie przebywają na boiskach sportowych bez opieki nauczyciela,
 nie wchodzą na stałe urządzenia sportowe,
 nie uczestniczą w niebezpiecznych zabawach ruchowych,
 nie siadają na schodach przy wejściu do budynku szkoły,
 nie manipulują przy maszcie,
 nie wchodzą na schody ewakuacyjne przy dużej sali gimnastycznej,
 nie niszczą ścian zewnętrznych budynku szkolnego,
 nie niszczą kwiatów, zieleni wokół budynku szkolnego.
3. Dba o czystość, ład i porządek na placu rekreacyjnym.
4. Po I dzwonku, oznaczającym koniec przerwy, czuwa nad sprawnym i bezpiecznym
wejściem uczniów na łączniki budynku szkolnego.
5. Z placu rekreacyjnego:
 nauczyciel dyżurujący w obrębie dużej sali gimnastycznej wchodzi
łącznikiem przy dużej sali gimnastycznej,
 nauczyciel dyżurujący przy budynku małej sali gimnastycznej wchodzi
łącznikiem przy małej sali gimnastycznej.
6. Dyżur kończy po wejściu do budynku szkolnego ostatniego ucznia przebywającego na
placu rekreacyjnym.
DYŻUR W SZATNI ORAZ NA ZEJŚCIU DO ŚWIETLICY
1. Dyżur obejmuje szatnie wraz z boksami oraz klatkę schodową w kierunku I piętra i
zejście na plac rekreacyjny.
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2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów (upomina, że nie przebywamy w szatni,
lecz na holach, że nie biegamy w budynku szkoły).
3. Dba o czystość, ład i porządek na wyznaczonym odcinku dyżuru.
4. Czuwa nad bezpiecznym i sprawnym wejściem i zejściem uczniów po schodach w
kierunku boksów szatniowych, I piętro oraz plac rekreacyjny.
5. Pomaga nauczycielom dyżurującym na placu rekreacyjnym w sprawnym i bezpiecznym
wejściu klas do budynku szkolnego.
6. Jeżeli dzieci przebywają na placu rekreacyjnym, dyżur kończy razem z nauczycielem
dyżurującym na placu rekreacyjnym, po wejściu do budynku szkolnego ostatniego ucznia
przebywającego na placu.
DYŻUR NA ŁĄCZNIKU PRZY DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
1. Dyżur obejmuje całość pomieszczeń przy świetlicy szkolnej, klasopracowni nr 54 oraz
sali gimnastycznej łącznie z przebieralniami uczniów.
2. Nauczyciel dba o bezpieczeństwo uczniów zwracając szczególną uwagę na:
– zachowanie uczniów w przebieralniach,
– nie przebywanie uczniów pod schodami,
– nie przebywanie uczniów pod klasopracownią nr 54,
– nie przebywanie bez potrzeby uczniów w ubikacjach,
3. Dba o czystość, ład i porządek na wyznaczonym odcinku dyżuru (śmieci, ustawienie
teczek).
DYŻUR W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
1. Dyżur obejmuje stołówkę szkolną oraz obszar wejścia do szkoły, w którym gromadzą się
uczniowie oczekujący na wydanie napoju/posiłku.
2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów oraz kulturą zachowania się w kolejce
oraz spożywania posiłku.
3. Dba o czystość, ład i porządek na wyznaczonym odcinku dyżuru.
DYŻUR NA ŁĄCZNIKU PRZY MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
1. Dyżur obejmuje łącznik z małą salą gimnastyczną, przebieralnie uczniów i korytarzyk przy
małej sali gimnastycznej oraz klatkę schodową w kierunku księgowości i klatkę schodową
w kierunku boksów szatniowych.
2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów (upomina, że nie biegamy w budynku
szkolnym, nie siadamy na schodach przy wejściu do budynku szkolnego, nie przebywamy
w szatni).
3. Dba o czystość, ład i porządek na wyznaczonym odcinku dyżuru.
4. Czuwa nad bezpieczeństwem i sprawnym wejściem i zejściem uczniów po schodach w
kierunku boksów szatniowych, oraz na plac rekreacyjny.
5. Pomaga nauczycielom dyżurującym na placu rekreacyjnym w sprawnym i bezpiecznym
wejściu do szkoły z placu na I piętro.
6. Jeżeli dzieci przebywają na placu rekreacyjnym, dyżur kończy razem z nauczycielem
dyżurującym na placu rekreacyjnym, po wejściu do budynku szkolnego ostatniego ucznia.
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