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REGULAMIN  

PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI  

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

IM. EDWARDA HR. RACZYŃSKIEGO STO  

W POZNANIU 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

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

w czasie przerw śródlekcyjnych wg ustalonego harmonogramu. 

2. Harmonogram dyżurów jest ustalany w oparciu o stały tygodniowy plan lekcji i po każdej 

jego zmianie. 

3. Stały harmonogram dyżurów wywieszony jest w pokoju nauczycielskim.  

4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi 

w zakres obowiązków nauczyciela. 

5. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 

6. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa podczas 

przerw przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych 

zajęciach. 

7. Miejscem dyżurowania nauczycieli są: hol szkoły, korytarze, szatnia, stołówka, boisko,   

wejście przed szkołą, łącznik między budynkami na piętrze. 

8. Pierwszy dyżur pełniony jest od godziny 7.30 do 7.50 przez nauczyciela w holu 

na parterze szkoły oraz przez nauczyciela na piętrze w budynku głównym szkoły.  

9. Dyżury przed pierwszą godziną lekcyjną,  w obu częściach budynku, w wyznaczonych 

w planie dyżurów miejscach, zaczynają się o godz. 7.50. 

10. Uczniowie spędzają krótkie przerwy w budynku szkoły na korytarzach, natomiast długie 

przerwy w budynku szkoły,  na boisku szkolnym oraz w ogródku różanym wg ustalonego 

harmonogramu, chyba, że warunki atmosferyczne nie pozwalają na to. 

11. W czasie nieobecności nauczyciela jego dyżur przejmuje: 

1) nauczyciel wpisany w planie dyżurów jako zastępujący,  

2) inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora lub jego Zastępcę, o ile niemożliwe 

jest pełnienie dyżuru przez nauczycieli wpisanych w planie dyżurów jako zastępujący. 

12. O zmianach w stałym harmonogramie dyżurów, wynikających z nieobecności 

nauczyciela/nauczycieli, osoba odpowiedzialna za planowanie zastępstw informuje 

pozostałych nauczycieli poprzez e-dziennik i/lub e-mailem, a jeżeli wymaga tego 

sytuacja, osobiście. 

13. Nauczyciele zobowiązani są na bieżąco do zapoznawania się z informacjami 

przesyłanymi poprzez e-dziennik dotyczącymi  zmian w harmonogramie dyżurów. 

14. Nauczyciel zobowiązany jest do zamknięcia sali lekcyjnej, z której uczniowie wychodzą 

w związku z jej zmianą. Niedopuszczalne jest pozostawianie uczniów podczas przerw 

w sali lekcyjnej bez opieki nauczyciela. 

15. Uczniowie przed zajęciami, które mają się odbyć w sali rytmiki i/lub w sali plastyki 

czekają na nauczyciela prowadzącego zajęcia w holu na parterze budynku głównego 
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szkoły pod opieką nauczyciela dyżurującego. Do sal lekcyjnych uczniowie schodzą 

po dzwonku pod opieką nauczyciela prowadzącego. Nauczyciele, którzy prowadzą lekcje 

w ww. salach po skończonych zajęciach odprowadzają uczniów na parter budynku. 

16. W stołówce szkolnej podczas przerw obiadowych dyżur pełnią wychowawcy świetlicy 

według ustalonego harmonogramu pracy świetlicy. 

17. Uczniowie klas 1-3 spędzają przerwy pod opieką nauczyciela, z którym miały lekcje 

przed przerwą.  

18. Dzieci z oddziału przedszkolnego  oraz uczniów z  klas I-III na lekcję rytmiki, 

wychowania fizycznego, informatyki,  języka angielskiego odprowadza wychowawca 

lub inny nauczyciel prowadzący  zajęcia z uczniami zgodnie z planem lekcji.  

19. Na zajęcia z wychowawcą po przeprowadzeniu ww. zajęć przyprowadza nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 

20. W oddziale przedszkolnym oraz klasach I-III dyżur w sali lekcyjnej, rozpoczyna 

się o godz. 8.00 i pełni go nauczyciel, który zaczyna zajęcia lub pierwszą lekcję.  

21. Nauczyciel, który prowadzi ostatnią lekcję w klasach I-III lub kończy zajęcia w oddziale 

przedszkolnym odprowadza dzieci do świetlicy, wcześniej odnotowując to w zeszycie 

obecności. 

22. Nauczyciele wychowania fizycznego odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów od chwili 

wejścia uczniów do bloku sportowego, aż do momentu opuszczenia bloku. 

 

§ 2 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

 

1. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu, zgodnie 

z harmonogramem dyżurów. 

2. Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany do sprawdzenia miejsca dyżuru pod względem 

bezpieczeństwa. 

3. Nauczyciel dyżurujący niezwłocznie po dzwonku na przerwę zajmuje wyznaczone 

w harmonogramie dyżurów miejsce i opuszcza je po dzwonku na lekcje, ale dopiero wtedy 

gdy inni nauczyciele wejdą do klas, w których prowadzą zajęcia. 

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

wzrokiem całego miejsca objętego dyżurem (nie może podczas dyżuru siedzieć). 

5. Nauczyciel pełniący dyżur zobowiązany jest przynajmniej raz w trakcie jego trwania 

skontrolować sanitariaty dla uczniów. 

6. Przez cały czas trwania dyżuru nauczyciel przebywa z uczniami. 

7. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów,  a  w szczególności: 

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

oraz sanitariatach, siadania na parapetach okiennych,  

2) zakazuje używania sprzętu jeżdżącego na placu zabaw, boisku i ścieżkach 

znajdujących się na terenie szkoły, 

3) dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów utrzymania porządku 

w budynku oraz wdrażanie ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach, 

4) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 
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5) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów, 

6) zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów. 

8. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły lub jego Zastępcę o zauważonych 

podczas pełnienia dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach 

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.  

9. Nauczyciel informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie 

przerw. 

10. W przypadku, gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do: 

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

b) powiadomienia Dyrektora Szkoły lub jego Zastępcy o zaistniałym wypadku, który 

wszczyna procedurę powypadkową, w tym powiadamia rodziców o wypadku, 

d) wezwania higienistki szkolnej lub odpowiednich służb medycznych, 

e) zabezpieczenia miejsca wypadku. 

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

jak np. prowadzeniem rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami, 

które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów, korzystaniem z telefonu itp. 

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

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie 

dyżurowania. 

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. 

3. Nauczyciele nie pełniący dyżurów mają obowiązek opuszczania pokoju nauczycielskiego 

wraz z dzwonkiem, aby umożliwić nauczycielowi pełniącemu dyżur szybkie opuszczenie 

miejsca dyżuru.  

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 września 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 


