
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6 /2020 

 
 

 

 

 

 

Regulaminu Dyżurów Międzylekcyjnych  

Nauczycieli Szkoły Podstawowej   

im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6 /2020 

 
 

 

Postanowienia ogólne: 
 

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

w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu. 

2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały tygodniowy plan 

lekcji i po każdej jego zmianie. 

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły                

i wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela. 

5. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły – z wyjątkiem 

kobiet w ciąży, dyrekcji, nauczyciela bibliotekarza.     

6.  Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

7. Miejscem dyżuru są: korytarze, schody, sanitariaty, podwórka szkolne, front budynku, 

teren za szkołą oraz bok budynku. 

8. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługowi (pani woźna, panie 

sprzątaczki). 

9. W miesiącach wiosennych i letnich nauczyciele umożliwiają pobyt uczniów               

na świeżym powietrzu. 

10.  Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7.35 natomiast                 

w budynku w Księginicach Wielkich jeden nauczyciel rozpoczyna dyżur 20 minut 

przed dzwonkiem na pierwszą lekcje. 

11. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego 

przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni 

własny dyżur, to dyrektor/wicedyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do 

pełnienia dyżuru. 

12. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury przy korytarzu sąsiadującym 

             bezpośrednio z nową salą gimnastyczną (wraz z toaletami). Grafik dyżurów przy 

             korytarza sąsiadującym z nową salą gimnastyczną opracowuje dyrektor/wicedyrektor. 

            Ponadto każdy nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za bezpieczeństwo                               

            swoich uczniów w przebieralniach, tj. uczniów przygotowujących się do wychowania  

             fizycznego i ubierających się po lekcji. 

 

 Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 
 

1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów 

nauczycielskich. 

2.  Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia miejsca pracy pod 

względem bhp. 

3.  Natychmiast po dzwonku zajmuje stanowisko na przydzielonym sektorze i opuszcza 

je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp), 

dba, by uczniowie weszli do budynku i udali się na lekcje. 

4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem 

całego terenu dyżurowania. 

5.  Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z dziećmi/ młodzieżą. 
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6. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy          

i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności: 

a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach,  

                         w sanitariatach oraz zakamarkach; 

b)  nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (boisko, 

ulica, dom); 

c) dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania 

budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach; 

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

e) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów; 

f)  prosi o opuszczenie klasy przez uczniów przebywających w niej bez opieki 

innego nauczyciela; 

g)  zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów; 

h) pilnuje przestrzegania procedury używania urządzeń elektronicznych. 

7.  Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia 

             szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów 

             i pracowników szkoły.  

8. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.) 

przez dzieci/młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę                  

i dyrektora szkoły. 

9. Przekazuje informację wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów            

w czasie przerw. 

10. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest 

do: 

a) udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, o ile istnieje taka konieczność, 

b) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku, 

c) wezwania higienistki szkolnej lub odpowiednich służb medycznych, 

d) zabezpieczenia miejsca wypadku, 

e) odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków i złożenia zeznań 

do protokołu powypadkowego. 

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

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

         i poinformowania o tym fakcie dyrektora. 

   13. Nauczyciel pełniący dyżur na parterze budynku współpracuje z woźną. Nie dopuszcza  

        do przebywania osób postronnych w budynku podczas przerw oraz bezpańskich  

        zwierząt. 

  14.  Ma prawo ustalić powody obecności w szkole (a w razie potrzeby personalia)  

        nieznanych osób, jak również udzielić informacji interesantom przychodzącym                        

        do szkoły. 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w 

rejonie dyżurowania. W razie wypadku pod nieobecność nauczyciela dyżurującego 

może on być pociągnięty do odpowiedzialności karnej (ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej dotyczy przypadków, gdy nauczyciel jest na dyżurze, a 

nie był w stanie zapobiec wypadkowi). 

2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej 

wszelkich propozycji związanych z usprawnianiem dyżurów lub innych działań 

mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły. 
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3. Nie wywiązanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą 

             konsekwencje służbowe zgodne z Kartą Nauczyciela art.6 oraz art.108 i Kodeksem  

             Pracy art.124. 

4. Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest 

naruszeniem przepisów BHP. 

5. W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach 

decyduje dyrektor. 
 


