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Zarządzenie Nr 9/2018 

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu pełnienia dyżurów przez nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 12 

z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe( Dz. U 2017. 59), 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D.U. 2017.2198) oraz Statutu Szkoły 

Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole 

Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle  zarządza się co następuje: 

§ 1 

Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli 

 1. Nauczyciele pełnią dyżury według opracowanego przez dyrektora szkoły harmonogramu 

dyżurów oraz wpisów w książce zastępstw. 

 2. Do pełnienia dyżurów zobowiązani są wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. 

 3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

 4. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel odpowiada za: 

a) bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania tzn. za porządek, 

niedopuszczanie do niebezpiecznych zachowań, np. wychylania się przez okno, 

biegania po schodach, korytarzach, zaczepiania prowokującego do bójek itp. 

b) eliminowanie wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów 

poprzez wydawanie zakazów i egzekwowanie ich wykonania przez uczniów. 

 5. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi 

oraz czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 

 6. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

i poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora. 

 7. Nauczyciel dyżurujący obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone 

zagrożenie , którego nie jest w stanie sam usunąć. 

 8. Każdy nauczyciel natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku 

i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej 

opieki. 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie Nr 0020-11/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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