
 

 2

Załącznik do zarządzenia Nr 13/2016 z 09.11.2016r.  
 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH w ZSP w Prusach 
 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele szkoły: 

 w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję 

 w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący 

 w czasie zajęć zorganizowanych poza szkołą – nauczyciel prowadzący lub ustalony opiekun 

 w czasie wsiadania do autobusów szkolnych nauczyciel wychowawca świetlicy (w klasach 0-

III SP nauczyciel dyżurujący) we współpracy z opiekunkami w autobusach 

 w czasie przejazdów autobusami szkolnymi – opiekunki 

 w klasach edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję odprowadza 

uczniów do szatni a następnie do wyjścia ze szkoły 

2. Nauczyciel rozpoczynając lekcję ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki 

do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu zarówno uczniów jak i jego. 

3. Nauczyciel kończąc lekcję uchyla okno (wietrzenie przed następną lekcją) a następnie sam otwiera 

drzwi i dba, by wyjście uczniów na korytarz nie było gwałtowne. Po opuszczeniu sali przez 

wszystkich uczniów nauczyciel zamyka ją na klucz. Podczas przerw sale lekcyjne są zamknięte. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie uczniów w sali bez nadzoru nauczyciela. 

4. Kluczami do sal dysponują wyłącznie pracownicy szkoły. Nie przekazuje się kluczy do sal uczniom. 

5. Nauczyciel winien ograniczać wyjścia uczniów do sanitariatów w czasie lekcji. W razie 

konieczności nauczyciel może zezwolić na wyjście do toalety pojedynczego ucznia. 

6. Plan dyżurów nauczycielskich opracowywany jest na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć 

nauczycieli. Grafik dyżurów określa miejsca, w których powinni znajdować się nauczyciele dyżurni 

podczas przerw. Samowolna zmiana miejsca i czasu pełnienia dyżuru jest niedozwolona. 

7. Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich; 

a) dyżurów nie pełnią: 

 kobiety w zaawansowanej ciąży; 

 nauczyciel bibliotekarz; 

 pedagog szkolny; 

 dyrekcja 

b) nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury przy korytarzu sąsiadującym 

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

sąsiadującym z nowa salą gimnastyczną opracowuje zespół nauczycieli wychowania 

fizycznego a zatwierdza dyrekcja. 

Ponadto każdy nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za bezpieczeństwo swoich 

uczniów w przebieralniach, tj. uczniów przygotowujących się do wychowania fizycznego i 

ubierających się po lekcji. Uczniowie nie mogą przebywać w przebieralni bez nadzoru 

nauczyciela. Przebieralnię otwiera i zamyka nauczyciel. W przebieralni nie powinny 
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przebywać jednocześnie grupy które ukończyły lekcję z grupami przygotowującymi się do 

lekcji. Niedopuszczalne jest przekazywanie klucza do przebieralni uczniom. Po włożeniu 

strojów sportowych przez uczniów nauczyciel zamyka przebieralnię i przeprowadza 

uczniów na miejsce ćwiczeń. Uczniowie przebywają na sali gimnastycznej wyłącznie w 

obecności nauczyciela wychowania fizycznego z którym mają lekcję. 

c) Pozostali nauczyciele pełnią dyżury w wyznaczonych rejonach. Ustala się następujące 

rejony dyżurowania: 

A – budynek w Prusach (grafik dyżurów ustala dyrekcja) 

1) Parter (wraz z korytarzem do starych toalet i dolnym biegiem schodów na piętro 

- do spocznika); 

2) I piętro (wraz z górnym biegiem schodów i spocznikiem przy oknie); 

3) Korytarz górny przy nowej sali gimnastycznej (wraz z przejściem z budynku 

głównego na salę, podjazdem dla niepełnosprawnych i wyjściem na bok szkoły) 

4) Front szkoły; 

5) Bok i tył szkoły; 

6) Podwórze szkolne; 

B – Budynek w Księginicach Wielkich - klasy I-III SP (grafik dyżurów ustala zespół 

kształcenia zintegrowanego a zatwierdza dyrekcja) 

1) Parter w budynku głównym; 

2) I piętro – budynek główny; 

3) Podwórze szkolne (jeśli warunki atmosferyczne pozwalają na wyjście dzieci na 

podwórze) 

C – Budynek w Księginicach Wielkich - oddziały przedszkolne 

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych przebywają z dziećmi przydzielonych im 

oddziałów w sposób ciągły. Sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi przez cały 

czas ich pobytu uczniów w szkole, bez względu na rodzaj aktywności dzieci. 

8. Dyżur przed pierwszą lekcją rozpoczyna się 10 minut przed dzwonkiem, z tym, że w budynku w 

Księginicach Wielkich jeden nauczyciel rozpoczyna dyżur 20 minut przed dzwonkiem. 

9. Na miejsce dyżuru nauczyciel udaje się niezwłocznie po dzwonku na przerwę (klucze może 

przekazać nauczycielowi, który nie ma dyżuru). Dyżur kończy się z dzwonkiem rozpoczynającym 

kolejną lekcję. Jeśli nauczyciel kończy dyżur odbywający się na zewnątrz budynku, dba by 

uczniowie weszli do budynku i udali się niezwłocznie na lekcje. 

10. Nauczycielowi wolno zejść z dyżuru jedynie pod warunkiem znalezienia wśród innych nauczycieli 

zastępcy i poinformowaniu o tym dyrekcji. 

11. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje również jego dyżur (po 

lekcji, na której realizował zastępstwo). W razie konfliktu, jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni 

własny dyżur, wicedyrektor/dyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

12. Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 


