
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI 

W BOLESŁAWCU 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2002r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003r. z późniejszymi zmianami), zarządza się obowiązkowe 

pełnienie dyżurów nauczycielskich. 

 I  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

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

według ustalonego harmonogramu. 

2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej 

jego zmianie. 

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, gabinetach wicedyrektorów 

i sekretariacie szkoły. 

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa 

przy jednoczesnym zagwarantowaniu uczniom maksimum wypoczynku po odbytych 

zajęciach.  

5. Miejsca dyżurowania w SP 4  w budynku przy ul. Bielskiej: przed szkołą, na parterze, 

na I i II piętrze po dwóch dyżurujących nauczycieli, w stołówce, w szatni. 

6. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych np. deszcz, śnieg, silny wiatr  

uczniowie nie wychodzą na boisko szkolne. 

7. Nauczyciel  dyżurny rozpoczyna dyżur 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

8. Nauczyciel  dyżurny czuwa nad utrzymaniem ładu i porządku oraz bezpieczeństwa uczniów 

na korytarzach szkolnych  i boisku szkolnym przed zajęciami, jak również w czasie przerw 

między lekcjami. 

9. Nauczyciel wychowania fizycznego przed lekcją zabiera uczniów rozpoczynających zajęcia 

z łącznika przed salami gimnastycznymi. Odpowiada za ich bezpieczeństwo oraz porządek 

i czystość w szatni. 

10. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przebywają z dziećmi 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć oraz na wszystkich przerwach. 

11. Za nauczyciela nieobecnego  jego dyżur przed lekcją pełni nauczyciel zastępujący go. Jeżeli 

nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur lub gdy dotarcie na lekcję wymaga przejścia 

między budynkami szkoły, zgłasza ten fakt wicedyrektorowi szkoły, który wyznacza innego 

nauczyciela do pełnienia dyżurów.  

II  OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO.  

1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów 

nauczycielskich. 

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

z telefonu, przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi i innymi 

osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

3. 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, w sanitariatach 

oraz zakamarkach,  

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



c) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkoły przez uczniów (sklep, ulica, 

dom),   

d) zabrania przebywania dzieci w salach lekcyjnych bez wyraźnej potrzeby i opieki innego 

nauczyciela,  

e) kontroluje zachowania młodzieży w sanitariatach, 

f) dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów.  

4. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia 

szkolnego lub innych usterkach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz 

pracowników szkoły.  

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

udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność:  

a)  wezwania odpowiednich służb medycznych,  

b)  powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,  

c)  zabezpieczenia miejsca wypadku,  

d)  odnotowania zaistniałego wypadku na karcie wypadku.  

6. Informuje wychowawcę i rodziców o niewłaściwym zachowaniu się ucznia w czasie przerw 

poprzez wpis do dziennika elektronicznego. 

7. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerw.  

8. Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie placówki osób niepowołanych.  

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

fakcie dyrektora.  

10. W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów, zobowiązuje 

się wszystkich nauczycieli do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych 

w sposób zorganizowany. 

11.Nauczyciel dyżurujący po pierwszym dzwonku schodzi z dyżuru. 

12.W razie odpowiedniej pogody nauczyciele z symbolem P1, I1, II1 wspomagają nauczyciela 

dyżurującego przed szkołą. 

 

III GRAFIK MIEJSC DYŻUROWANIA 

Wejście - jeden nauczyciel pełni dyżur na terenie przed szkołą , w razie nieodpowiedniej 

pogody nauczyciel pełni dyżur w pobliżu drzwi wejściowych. Symbol W  

Parter  - nauczyciel pełni dyżur przemieszczając się na parterze szkoły. Symbol P1 

(od głównej klatki schodowej do holu) i P2 (od bocznej klatki schodowej do holu) 

I piętro - nauczyciel pełni dyżur przemieszczając się na pierwszym piętrze szkoły. Symbol I1 

(od głównej klatki schodowej do holu) i I2 (od bocznej klatki schodowej do holu) 

II piętro -  nauczyciel pełni dyżur przemieszczając się na drugim piętrze szkoły. Symbol II1 

(od głównej klatki schodowej do holu) i II2 (od bocznej klatki schodowej do holu) 

Stołówka - nauczyciel pełni dyżur w stołówce. Symbol ST  

Szatnia - nauczyciel pełni dyżur w szatni. Symbol Sz 

IV  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

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

dyżurowania.  

2. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga 

za sobą konsekwencje służbowe.  

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.  



 


