
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIENIU 

 
I Postanowienia ogólne 

 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wcho-

dzi  w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Plan dyżurów układa nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, po czym przed-

stawia go do akceptacji rady pedagogicznej. 

3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

5. Miejscem codziennego dyżuru nauczycieli są: korytarze, sala zabaw, schody, szatnie, 

sanitariaty, jadalnia szkolna, pomieszczenie Filii Bibliotecznej. Ponadto: sala gimna-

styczna, boiska, plac zabaw na czas zabaw i imprez szkolnych. 

6. Organizacją dyżurów objęty jest również odbiór uczniów z miejsca wysiadania z au-

tobusu szkolnego. 

7. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele dyżurują w wyzna-

czonych przez dyrektora sektorach w liczbie zapewniającej bezpieczeństwo przebywa-

jących na boisku  dzieci. 

8. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. 

9. Dyżury rozpoczynają się przed pierwsza godziną lekcyjną o godzinie 7.30 i są pełnio-

ne według ustalonego wcześniej harmonogramu dyżurów. 

10. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również 

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

zastępująca wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

 

II Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

 

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 

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

niebezpiecznych zabaw takich jak: siedzenie na parapetach i obudowach grzejników, 

wychylanie się przez okno, bieganie, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do 

bójek, chodzenie po drzewach, balustradach, rzucanie piłką, popychanie i kopanie, ha-

łasowanie, przezywanie, używanie wulgaryzmów, granie na komputerach, przebywa-

nie w klasie itp. 

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

egzekwuje ich wykonanie przez dzieci. Zakazuje  spędzania przerw w świetlicy, sali                 

zabaw, klasach (nauczyciel po skończonych zajęciach wyprasza uczniów i zamyka 

klasę), szatniach, przebieralniach, kuchni, na schodach, na dworze, sanitariatach oraz 

w zakamarkach. Nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (do 

sklepu, domu, na ulicę, boisko). Zwraca uwagę, aby uczniowie nie stali przy drzwiach 

oraz nie bawili się przy wejściu głównym do szkoły. Gra w gumę dozwolona jest na 

korytarzu przy sali gimnastycznej. 



3. Nauczyciel dyżurujący na dolnym korytarzu dba o bezpieczeństwo uczniów przeby-

wających w pomieszczeniu Filii Bibliotecznej. 

4. Nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu dolnym ma obowiązek zainteresować się oso-

bą wchodzącą do szkoły, jeśli stwierdzi taka potrzebę. 

5. Nauczyciel dyżurujący na korytarzu górnym dba o bezpieczeństwo uczniów przeby-

wających w jadalni szkolnej. 

6. Nauczyciel dyżurujący na korytarzu górnym przed zajęciami otwiera salę numer 4 

oraz salę zabaw i umożliwia uczniom pozostawienie plecaków. 

7. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi 

jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami. Nie 

zajmuje się również czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 

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

Jeśli nie jest w stanie pełnić dyżuru, prosi o pomoc inne osoby. 

9. Jeżeli nauczyciel nie może dotrzeć na swój dyżur, kontaktuje się z osobą, która może 

go zastąpić (może to być pracownik socjalny lub inny nauczyciel). 

10. Nauczyciel ma obowiązek objąć dyżur w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia 

swojej lekcji (maksymalnie 2 min), a skończyć równo z dzwonkiem. 

11. Przed rozpoczęciem dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia swojego 

miejsca pracy pod względem BHP. Sprawdza, czy nie ma w miejscu potencjalnych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów i dzieci (śliska powierzchnia, uszkodzone me-

ble czy urządzenia, stan oświetlenia). Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektoro-

wi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie usunąć. 

12. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku i 

podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dal-

szej opieki. 

13. Dyrektor kontroluje wypełnianie obowiązków nauczyciela dyżurującego w następują-

cy sposób: 

- ukierunkowana lub przypadkowa obserwacja jego pracy w czasie dyżuru (codzien-

nie), 

- rozmowa z nauczycielem (okazjonalnie) 

- rozmowa z uczniami (okazjonalnie). 

14. W przypadku zaniedbań dyrektor przekazuje ustnie uwagi zainteresowanemu  na-

uczycielowi. Jeśli uwagi nie skutkują, dyrektor stosuje pisemne upomnienie. 

15. Wyniki kontroli dyżurów są odnotowywane w protokołach kontroli.  

 

III Dyżury nauczycieli w czasie zabaw i imprez szkolnych. 

 

1. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy  zobowiązani są do sprawowania opieki nad 

uczniami   

2. Uczniowie objęci są opieka w budynku szkolnym oraz wokół szkoły (boiska, plac za-

baw itp.). 

3. Nauczyciel sprawuje opiekę w wymiarze 4 godzin podczas choinki i andrzejek, przy 

czym 1 godzinę stanowi dyżur ustalony w harmonogramie dyżurów na daną imprezę 

(jeden nauczyciel na korytarzu górnym i jeden na dolnym). Nauczyciel dyżurujący na 



korytarzu górnym ma obowiązek kontrolowania sal lekcyjnych, a nauczyciel na kory-

tarzu dolnym kontroluje sale gimnastyczną i sanitariaty. 

4. W pozostałe godziny nauczyciel sprawuje opiekę w wybrany przez siebie sposób. 

5. W trakcie imprezy szkolnej organizowanej zamiast typowych zajęć lekcyjnych wszy-

scy nauczyciele zobowiązani są do sprawowania opieki nad uczniami bez względu na 

wymiar godzin dydaktycznych w tym dniu. Wyjątkowo z dyżuru mogą być zwolnieni 

nauczyciele, którzy mają w tym czasie zajęcia lekcyjne w innej szkole. 

Czas sprawowania opieki nad uczniami w tym przypadku dostosowany jest do pro-

gramu imprezy i czasu odwożenia dzieci. 

6. Nauczyciel nie powinien pozwolić uczniom na samodzielne wyjście poza teren szko-

ły bez opieki. W sytuacji uzasadnionej uczeń może wyjść za zgoda nauczyciela. 

7. W trakcie swojego dyżuru nauczyciel powinien współpracować z rodzicami. 

8. Jeśli zaistnieją sytuacje stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczy-

ciel niezwłocznie zgłasza to dyrektorowi szkoły. 

9. Po zakończeniu zabawy nauczyciele sprawdzają stan pomieszczeń szkolnych. 

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  

w dniu 25 września 2019r. 


