
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŻUROMINIE

Nowelizacja przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 1 lutego 2018 r.

Podstawy  prawne:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2. Rozporządzenie  MENiS  z dnia 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 z późn. zm.)

Postanowienia ogólne

§1

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

podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie

przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu. 

3. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor przy pomocy wyznaczonych nauczycieli   w oparciu

o tygodniowy   plan  zajęć  lekcyjnych.  Harmonogram  ten  modyfikowany  jest  na  bieżąco

w przypadku zmian planu.

4. Plan dyżurów zatwierdzany jest przez Radę Pedagogiczną na wrześniowym posiedzeniu.

5. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z wyjątkiem kobiet w ciąży.

6. Miejscem dyżuru są: górne i dolne korytarze szkolne, korytarze przy bloku sportowym, dziedziniec

przed szkołą (w ciepłe dni).

7. Dyżury nauczycielskie obejmują wszystkie przerwy międzylekcyjne w godzinach od 7.45 do końca

przerwy po ostatnich zajęciach w danym dniu. 

8.  W przypadku  nieobecności  nauczyciela  dyżurującego w pracy,  jego  obowiązki  przejmuje  inny

nauczyciel zgodnie z harmonogramem zastępstw ustalanym na początku każdego roku szkolnego

przez zespół zajmujący się układaniem planu lekcji i harmonogramu dyżurów.

9.  W  pełnieniu  dyżurów  nauczycieli  wspierają  pracownicy  obsługi,  którzy  odpowiedzialni  są  za

porządek i  bezpieczeństwo uczniów w szatniach.  Ich  obowiązkiem jest  też  zwracać  uwagę,  by

osoby niepowołane nie wchodziły na teren szkoły.

10.Harmonogram dyżurów znajduje  się  w sekretariacie,  w  pokoju  nauczycielskim,  na  korytarzach

szkolnych oraz u dyrektora szkoły.

11. Nauczyciele pełnią także dyżury podczas dyskotek szkolnych. Dyżury ustala wicedyrektor przed

każdą planowaną dyskoteką.

Obowiązki nauczyciela dyżurującego

§2

1. Nauczyciel  punktualnie  rozpoczyna dyżur  w wyznaczonym miejscu zgodnie  z  harmonogramem

dyżurów nauczycielskich. 

2. Nauczyciel powinien pełnić dyżur czynnie, zwracając uwagę na zachowanie uczniów w miejscach

objętych dyżurem. Podczas dyżuru nie zajmuje się sprawami postronnymi np.: przeprowadzaniem
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rozmów  z  rodzicami,  nauczycielami,  nauczycielami  dyżurującymi   i  innymi  osobami  oraz

czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnej realizacji dyżuru.

3. W  sytuacji  potrzeby  opuszczenia  miejsca  dyżuru,  nauczyciel  zobowiązany  jest   uzgodnić

tymczasowe zastępstwo z innym nauczycielem.

4. Nauczyciel  podczas  pełnienia  dyżuru  eliminuje  wszystkie  sytuacje  zagrażające  zdrowiu  i  życiu

uczniów,  poucza,  wydaje  nakazy  i  zakazy  oraz  egzekwuje  ich  wykonanie  przez  uczniów,

a w szczególności: 

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

i w szatniach oraz w miejscach utrudniających obserwację zachowania uczniów

2) eliminuje  gry,   zabawy i  zachowania  zagrażające  zdrowiu  i  życiu  uczniów,  tj.:  siadanie

uczniów  na  parapetach  okien,  wychylanie  się  przez  okna,  podstawianie  nóg  innym

uczniom i innych zachowaniom  prowokującym,

3) eliminuje wszelkie inne niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów,

4)  zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby 

5) kontroluje zachowania uczniów w toaletach i na klatce schodowej

6) dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów.

5. Nauczyciel  dyżurujący  nie  odpowiada  za  uczniów  pozostawionych  w  klasie  przez  innego

nauczyciela.

6. Nauczyciel  informuje  wychowawcę  o  niewłaściwym  zachowaniu  się  ucznia/uczniów  podczas

przerw.

7. Nauczyciel dyżurujący reaguje na fakt przebywania osób postronnych podczas przerwy na terenie

szkoły.

8. Nauczyciel  zawiadamia  dyrektora  szkoły  o  zauważonych  podczas  dyżuru  zniszczeniach  mienia

szkolnego lub innych usterkach (uszkodzone punkty świetlne, urządzenia co, itp.) oraz o sytuacjach

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.

9. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów ze strony osób trzecich nauczyciel dyżurujący

ma również prawo wezwać na pomoc patrol ochrony szkoły (Tel. 606 942 638) lub policję.

10. W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do: 

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

2) poproszenia o wsparcie w sytuacji kryzysowej innego nauczyciela

3) wezwania odpowiednich służb medycznych,

4) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,

5) zabezpieczenia miejsca wypadku,

6) sporządzenia notatki powypadkowej.

11. W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów nauczyciele zobowiązani są do

punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji  oraz dyżurów nauczycielskich podczas przerw. 

11a. Nauczyciele dyżurujący pełnią swój obowiązek po dzwonku na lekcję, do czasu przejęcia opieki nad

klasami przez innych nauczycieli, mających z nimi lekcję.

12. Za  bezpieczeństwo  uczniów  uczestniczących  w  zajęciach  pozalekcyjnych  i  uroczystościach

klasowych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Jeśli zajęcia te odbywają się po zakończeniu

zajęć szkolnych, nauczyciel zobowiązany jest pełnić dyżur na korytarzu 5 minut przed rozpoczęciem

zajęć. Po zakończonych zajęciach nie może opuścić szkoły przed wyjściem dzieci.
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Zasady dyżurów podczas dyskotek szkolnych

§3

1. Dyskoteki szkolne odbywają się w dni nauki szkolnej w małej sali gimnastycznej w godzinach

17:00 – 21:00, a w okresie maj-czerwiec w godzinach 18:00-21:00.

2. W czasie trwania dyskoteki ustala się cztery, trwające 1 godzinę, dyżury nauczycielskie.

3. Na każdej zmianie dyżur pełni 5-u nauczycieli, po jednym w każdym z rejonów:

1) przy wejściu do szkoły od ulicy Wyzwolenia

2) korytarz szkolny przy salach klas 1-3 

3) korytarz przy sekretariacie szkoły 

4) korytarz przy małej sali gimnastycznej 

5) sala gimnastyczna

4. Dyżur przy wejściu pełnią opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,  natomiast  w każdym z

pozostałych rejonów dyżur trwa po 15 min, po czym nauczyciele przechodzą do kolejnego

rejonu – według grafiku ustalonego przez wicedyrektora.

5. Nauczyciele  dyżurujący  na  czwartej  zmianie  nie  opuszczają  szkoły  do czasu wyjścia  z  niej

wszystkich uczniów. 

6. Nauczyciele dyżurujący odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w trakcie dyskoteki szkolnej.

Pilnują też, aby uczeń, którego rodzice nie wyrazili zgody na samodzielny powrót z dyskoteki,

wychodził ze szkoły tylko po przybyciu po niego rodziców lub ustalonych z rodzicami członków

rodzin.

Postanowienia końcowe

§4

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

dyżurowania.

2. Niewywiązywanie  się  przez  nauczyciela  z  obowiązku  pełnienia  dyżurów oraz  nieprzestrzeganie

regulaminu dyżurów nauczycieli 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.

4. Powyższy  Regulamin dyżurów nauczycieli wprowadza się w życie z dniem przyjęcia przez  Radę

Pedagogiczną.
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