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REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PODCZAS PRZERW 

MIĘDZYLEKCYJNYCH 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 
  

 

Uchwalono na podstawie:  

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

wie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2020 poz. 1166),  

2) art. 68 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 910),  
3) art. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2215)  

4) Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

 

I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Dyżur nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest integralną 

częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres 

podstawowych obowiązków nauczyciela, za które nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie.  

 

2. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa 

i opieki uczniom przebywającym w szkole podczas przerw 

międzylekcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu maksimum 

odpoczynku po odbytych zajęciach i przed kolejnymi.  

 

3. Dyżury są pełnione zgodnie z opracowanym przez wyznaczonych 

nauczycieli, harmonogramem oraz w przypadku zastępstw zgodnie                   

z zapisem w księdze zastępstw. 

 

4. Nauczyciel pełniący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczniów w wyznaczonym rejonie. W razie wypadku pod 

nieobecność nauczyciela dyżurującego może on być pociągnięty do 

odpowiedzialności służbowej (ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej dotyczy przypadków, gdy nauczyciel jest na dyżurze, a nie był       

w stanie zapobiec wypadkowi). 
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5. Ustala się następujące miejsca pełnienia dyżurów. 

1) Piwnica: 

a) szatnia – wschód, 

b) szatnia – zachód, 

c) stołówka. 

 

2) Parter budynku: 

a) biblioteka, 

b) sala gimnastyczna, 

c) parter – zachód, 

 

3) Piętro budynku: 

a) piętro – wschód, 

b) piętro – zachód. 

4) Orlik, boisko (w miesiącach wiosennych i letnich). 

 

6. Dyżury rozpoczynają się o godz. 7.45, a kończą 10 minut po zakończeniu 

zajęć lekcyjnych w szkole. 

 

7. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli pedagogicznych z wyjątkiem: 

1) kobiet w ciąży, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim; 

2) bibliotekarza, pedagoga, logopedy, nauczycieli świetlicy’ 

3) osób zwolnionych przez dyrektora szkoły, na podstawie 

odpowiednich zaświadczeń. 

 

8. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi. 
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9. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, 

przyjmuje również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni 

własny dyżur, to wicedyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do 

pełnienia dyżuru. 

 

10. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów 

szkoły dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych 

zajęć lub sam je podjął. 

 

11. Dyżur nauczyciela mającego ostatnią lekcję w kl. 0-III polega na 

odprowadzeniu uczniów do szatni/świetlicy. W szatni nauczyciel pozostaje 

na dyżurze. 

 

12. Nauczyciel odprowadzający uczniów do szatni lub wychodzący z dziećmi 

z pracowni/sali (wyjście, wycieczka na terenie szkoły itp., która wymaga 

zamknięcia pomieszczenia) osobiście sprawdza, czy wszystkie obecne tego 

dnia dzieci opuściły pomieszczenie i zamyka pusta pracownię/salę. 

 

 

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 

 

1. Nauczyciele zobowiązani są punktualnie rozpoczynać dyżur                              

w wyznaczonym miejscu, zgodnie z harmonogramem dyżurów 

nauczycielskich. 

 

2. Nauczyciel dyżurujący czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami, 

które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru. W czasie dyżuru 

dokonuje obchodu wszystkich miejsc w swojej strefie. 

 

3. Nauczyciel pełniący dyżur eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające 
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zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez 

uczniów. 

 

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

zastępstwa i poinformowania  o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora. 

 

5. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela pełniącego dyżur jest 

dopilnowanie bezpieczeństwa i właściwego zachowania uczniów w strefie 

dyżurowania, a zwłaszcza: zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania 

przerw na schodach, nie dopuszcza do samodzielnego opuszczania 

budynku szkolnego, dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od 

uczniów nie zaśmiecania budynku i wdrażanie ich do sprzątania po sobie i 

swoich kolegach, eliminuje gry i zabawy zagrażające życiu lub zdrowiu, 

zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki 

innego nauczyciela, zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów. 

 

6. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego podczas przerwy, nauczyciel 

dyżurujący udziela uczniowi pierwszej pomocy, zabezpiecza miejsce 

wypadku, a w razie konieczności wzywa pielęgniarkę szkolną lub 

pogotowie. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia dyrekcję 

szkoły i wychowawcę klasy. Wychowawca klasy zobowiązany jest 

powiadomić o wypadku rodziców ucznia. 

 

7. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa 

osób przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym 

dyrektora szkoły. 

 

8. Nauczyciel dyżurujący kontroluje stan higieniczno-sanitarny w swojej 

strefie, zapobiega wandalizmowi. Szczególnie zwraca uwagę na wszelkie 

przejawy dewastacji mienia i w miarę możliwości ustala winnego powstałej 

szkody oraz zgłasza ją dyrektorowi lub kierownikowi ds. administracji. 

 

9. Nauczyciel dyżurujący zgłasza rażące przejawy łamania przez ucznia zasad 

bezpieczeństwa podczas przerw wychowawcy klasy (jeżeli uzna za 
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stosowne dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika elektronicznego         

z podaniem punktów ujemnych lub prosi o wpis wychowawcę). 

 

10. Nauczyciel pełniący dyżur nie dopuszcza do przebywania osób 

postronnych w szkole podczas przerw. Nauczyciel pełniący dyżur ma 

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

nieznanych osób, jak również udzielić informacji interesantom 

przychodzącym do szkoły. 

 

11. Dyżur kończy się dzwonkiem na rozpoczęcie kolejnej lekcji. 

 

III. Postanowienia końcowe: 

 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dzieci w rejonie wyznaczonym do pełnienia dyżuru. 

2. Niewywiązanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków 

pociąga za sobą konsekwencje służbowe. 

3. Zmiana harmonogramu następuje po każdej zmianie tygodniowego 

rozkładu zajęć lekcyjnych i według potrzeb szkoły. 

4. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt 

zapoznania się z regulaminem i zobowiązuje do jego przestrzegania. 

5. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim,                        

w gabinecie dyrektora, na tablicy ogłoszeń dla uczniów. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę 

Pedagogiczną. 

 

 

 

 

 


