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13. REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH  

Podstawa prawna: 
 

1. § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 

6, poz. 69 ze zm.),  

2. art. 68 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),  

3. art. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze 

zm.)  

4. Statutu Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Małdytach. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw 

i przed lekcjami oraz eliminowanie zauważonych sytuacji zagrażających temu bezpieczeństwu.  

2. Nauczyciel dyżurny odpowiada za ład i porządek na boisku, korytarzu i w sanitariatach.  

3. Nauczyciel pełniący dyżur na boisku ma obowiązek dopilnować, aby uczniowie nie oddalali się 

poza ogrodzony teren szkoły.  

4. Zadaniem nauczyciela dyżurnego jest osobisty, stały monitoring rejonu dyżuru. 

5. Dyżur pełniony jest w czasie ustalonym w tygodniowym planie dyżurów.  

6. Nauczyciel ma obowiązek dyżurować nieprzerwanie przez całą przerwę, a w razie konieczności 

opuszczenia dyżuru zapewnić opiekę uczniom.  

7. Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na miejsce dyżuru 

natychmiast po dzwonku na przerwę.  

8. Pełnienie dyżurów obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły,              z 

wyjątkiem pedagoga, bibliotekarki i innych osób zwolnionych przez dyrektora szkoły. 

9. Harmonogram dyżurów międzylekcyjnych, na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć, układa 

wicedyrektor szkoły. 

10. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie wicedyrektora. 

11. Za nieobecnego nauczyciela wicedyrektor wyznacza zastępstwo. 

12. Ustala się następujący godziny dyżurów:  

 

o od rana przed lekcjami od 730 do 800 

o po pierwszej lekcji od 845 do 855  

o po drugiej lekcji od 940  do 950 

o po trzeciej lekcji od 1035 do 1050 

o po czwartej lekcji od 1135 do 1150 

o po piątej lekcji od 1235 do 1250 

o po szóstej lekcji od 1335 do 1350  

o po siódmej lekcji 1435 do 1445 
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13. Rejony dyżurów nauczycieli  

 

I REJON – parter  

 

II REJON – pierwsze 

piętro  

III Rejon – drugie 

piętro 

Plac przed szkołą 

 

PD – miejsce przy 

głównych drzwiach 

wejściowych 

1W – miejsce przy 

głównych schodach 

wejściowych 

2S – miejsce przy 

bocznych schodach 

wejściowych 

 

PW – miejsce przy 

głównych schodach 

wejściowych na 

 I piętro 

1S – miejsce przy 

bocznych schodach 

wejściowych 

  

PS – miejsce przy 

bocznych schodach 

wejściowych na  

I piętro 

   

 

Ponadto funkcjonują  dyżury nauczycielskie organizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom, korzystającym z odwozów autobusowych. Są to dyżury związane z godzinami 

świetlicowymi. 

 

Rejony dyżurów podczas odwozów: 

OA – dyżur przy autobusach 

OW – dyżur przy głównych drzwiach wejściowych do budynku 

PSZ – dyżur przy szafkach na parterze 

 

15. Podczas sprzyjającej pogody  uczniowie mogą wychodzić na plac przed szkołą. 

 

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO 

 
1. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów 

nauczycielskich. 

2. Nauczyciel czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie 

rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w 

rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. czytanie gazet, sprawdzanie klasówek, prowadzenie rozmów 

telefonicznych). 

3. Sprawdza, czy wszystkie klasy są zamknięte. Niedopuszczalne jest pozostawianie w klasie uczniów 

bez opieki. 

4. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich 

wykonanie przez uczniów, a w szczególności: 

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

b)  eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

c)  kontroluje zachowania młodzieży w sanitariatach, 

d)  dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów 

c) zgłasza wicedyrektorowi lub dyrektorowi samowolne opuszczenie przez ucznia szkoły.  
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5. Nauczyciel dyżurujący informuje dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach 

mienia szkolnego lub innych usterkach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz 

pracowników szkoły. 

6.  W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do: 

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

b)  powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku, 

c)  zabezpieczenia miejsca wypadku, 

d)  odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków. 

7.  Nauczyciel dyżurujący informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie 

przerw. 

9.  Nauczyciel dyżurujący zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie placówki osób obcych. 

10. Nauczyciel nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowaniu o tym fakcie 

dyrektora lub wicedyrektora (zejście z dyżuru jest możliwe dopiero po przybyciu nauczyciela go 

zastępującego). 

11.W czasie dyżuru nauczyciel współpracuje z pracownikami obsługi w celu utrzymania porządku. 

12. W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów, zobowiązuje się wszystkich 

nauczycieli do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych w sposób zorganizowany. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

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

dyżurowania. 

2. Z uwagi na konieczność zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, samowolne zejście z dyżuru lub 

jego niepodjęcie w czasie i miejscu wyznaczonym, będzie traktowane jako poważne zaniedbanie i 

naruszenie dyscypliny pracy. 

3. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji 

związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom szkoły. 

 

 


