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Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 4/2020-2021 z dn. 1 września 2020 r. 

 
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ                            

WE WRZEŚNICY 
I. Postanowienia ogólne. 

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

zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Nauczyciele w ramach obowiązków statutowych zobowiązani są do pełnienia  dyżurów 

podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w danym dniu, 

wg. ustalonego harmonogramu dyżurów. 

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim oraz w dokumentacji szkoły. 

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 

5. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze (parter, I piętro, II piętro) i teren wokół szkoły. 

6. Dyżury obejmują wszystkie przerwy międzylekcyjne od przywozu uczniów do ich odwozu. 

7. Dyżur przed pierwszą godz. lekcyjną zaczyna się godz. 7.30, a kończy o godz. 8.00. 

8. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego 

dyżur. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor lub jego zastępca 

wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

9. Uczniowie i nauczyciele przebywający w szkole powinni w miarę możliwości starać się 

zachować dystans od innych osób. Nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez 

nauczycieli i dzieci uczęszczających do szkoły. Jednak w sytuacji, w której zachowanie 

bezpiecznej odległości od innej osoby nie jest możliwe, zaleca się zakryć usta i nos - np. w 

czasie przerw, na korytarzu, gdzie przebywa dużo osób. 

 

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego. 

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 

1. Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczenie do 

niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po 

schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, wchodzenie na drzewa, 

balustrady itp. 

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

ich wykonanie przez młodzież: 

 zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw w sanitariatach oraz zakamarkach, 

 sprawdza tożsamość obcych osób, które znajdują się na terenie szkoły oraz cel ich wizyty. 
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3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czujny i skupiony, nie zajmuje się sprawami i 

czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

4. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna i pełni dyżur, zgodnie  z harmonogramem dyżurów.  

5. Dyżurem objęte są szatnia, toalety, korytarz na parterze, I i II piętro, boisko szkolne. 

6. Przed odjazdem autobusu - nauczyciel dyżurujący dba, aby uczniowie dojeżdżający nie 

wychodzili poza teren szkoły, a przed samym odjazdem, ustawia dzieci w szeregu i 

dopilnowuje, by pojedynczo wsiadały do autobusu. 

7. Obowiązek czekania na autobus z uczniami dojeżdżającymi i bezpieczne doprowadzenie do 

autobusu spoczywa na nauczycielu prowadzącym danego dnia zajęcia świetlicowe. 

8. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa, o fakcie 

tym musi niezwłocznie poinformować dyrektora.  

9. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie 

jest w stanie sam usunąć. 

10. Nauczyciel kontroluje miejsce swojego dyżuru pod kątem bezpieczeństwa. Obowiązkowo i 

natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam 

usunąć. 

11. W sytuacji, gdy podczas dyżuru uczeń/uczniowie ulegnie/ulegną wypadkowi, nauczyciel 

dyżurujący zobowiązany jest do:  

 udzielania pierwszej pomocy i zorganizowania opieki nad poszkodowanym, 

 wezwania odpowiednich służb medycznych, 

 powiadomienia Dyrektora/Z-cy o zaistniałym wypadku, 

 zabezpieczenia miejsca wypadku. 

III. Postanowienia końcowe. 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów rejonie 

dyżurowania. 

2. Niewywiązywanie się  z w/w obowiązków pociąga za sobą konsekwencje służbowe. 

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

związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa uczniów. 

4. Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku. 

 

 


