
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH 

 
w Społecznej Szkole Podstawowej  

im. Rady Europy w Lubinie 
 

Podstawa prawna: 

 

1. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)  

 

3. WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady 

Europy Lubinie obowiązujące od 01 września 2021 r. 

 

I. Postanowienia ogólne: 
 

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

w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Plan dyżurów układa osoba odpowiedzialna za harmonogram dyżurów nauczycielskich. 

3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych Szkoły.Dyrektor Szkoły 

pełni funkcję obserwatora. 

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

5. Każdą zmianę w grafiku dyżurów nauczyciel zobowiązany jest zgłosić do osoby 

odpowiedzialnej za harmonogram dyżurów nauczycielskich,  w celu dokonania zmian w 

harmonogramie dyżurów. 

6. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, szatnie, schody, stołówka, sanitariaty oraz  

podwórko szkolne. 

7. Nauczyciele pełnią dyżury określonych strefach: 

Strefa I:  korytarz na parterze od wejścia głównego do szatni klas 1-3 wraz z szatniami i 

toaletą. 

Strefa II:  korytarz od sali numer 6 (gabinet pedagoga i psychologa) wraz z 

sanitariatemdo  schodów przy sali nr 12oraz do wyznaczonej taśmą żółto-czarną  linii przy 

sali nr 14 – jeden nauczyciel; 

Strefa III: korytarz przy salach nr 15-19 od linii wyznaczonej taśmą żółto-czarną przy 

schodach, korytarz na parterze przy sali gimnastycznej oraz szatniach w-f wraz z 

szatniami w-f i toaletą dla dziewcząt na parterze – dwóch  nauczycieli; 

Strefa IV –  stołówka szkolne  

Uczniowie klas 1-3 przebywają na stołówce w trakcie przerwy obiadowej z wyznaczonym 

nauczycielem.  

Podczas przerw obiadowych dla klas 4-8 na stołówce dyżur  pełni jeden  nauczyciel.  

Strefa V– podwórko szkolne – do dwóch  nauczycieli. 

 

8. W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela wyznaczonego w harmonogramie 

dyżurów, dyżur pełnią nauczyciele zastępujący go na lekcji. Osoba zastępująca sprawuje 

dyżur przed zastępowaną lekcją lub w razie potrzeby również po lekcji. 

 

 

 



II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 
 

Nauczyciel dyżurujący: 

 

1. Ma obowiązek przebywać w wyznaczonym harmonogramem dyżurów miejscu i czasie.  

2. Wszyscy nauczyciele, którzy w danym dniu, mają pierwszą lekcję pełnią dyżur  od 

godziny 7.45. 

3. Monitoruje udawanie się uczniów do właściwych stref, zachowywanie  bezpiecznego  

dystansu, wietrzenie sal lekcyjnych przed rozpoczęciem zajęć oraz przestrzeganie przez 

uczniów zasad bezpieczeństwa. 

4. Dyżurujący nauczyciel: 

a) eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniówreagując: 

  na agresję słowną uczniów 

 agresję fizyczną uczniów,  

   gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,  

 bieganie w budynku szkoły i podwórku szkolnym 

  wchodzenie do toalet dużej grup uczniów,  

 spędzanie  przerw na schodach, w sanitariatach oraz w zakamarkach, 

 na próby opuszczenia terenu szkoły,  

 próby palenia tytoniu lub papierosów elektronicznych,  

b) egzekwuje od uczniów dbanie zarówno o porządek na korytarzach/podwórku 

szkolnym, w sanitariatach oraz o  infrastrukturę, sprzęty i urządzenia szkolne.  

 

5. Zawiadamia Dyrektora lub WicedyrektoraSzkoły o zauważonych podczas dyżuru 

zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i 

bezpieczeństwu uczniów i pracowników Szkoły. 

6. Przez cały czas trwania dyżuru nauczyciel jest aktywny oraz  nie wykonuje czynności, 

które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru np. korzystanie  z telefonu 

komórkowego, czytanie książki/prasy itp.  

7. Nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

8. Ma obowiązek w momencie zakończenia zajęć lekcyjnych znaleźć się na swoim 

stanowisku i opuścić je po zakończeniu przerwy. 

9. Obowiązkowo i natychmiastowo zgłaszaDyrektorowi lub Wicedyrektorowi Szkoły 

zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie usunąć. 

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

a) udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność, 

b) powiadomienia Dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku, 

c) powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych, 

d) powiadomienia pracownika sekretariatuSzkoły celem wezwania odpowiednich służb 

medycznych, 

e) zabezpieczenia miejsca wypadku, 

f) w razieuszkodzenia ciała, składa kartę zgłoszenia wypadku w sekretariacie Szkoły. 

11. Informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw. 

12. Wpisuje w dzienniku elektronicznymuwagę dotyczącą niewłaściwego zachowania 

uczniów w czasie przerwy. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III.  Postanowienia końcowe: 
 

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

dyżurowania.Odpowiedzialność tę ponosi również wówczas, gdy nie pełnił dyżuru w 

wyznaczonym w harmonogramie czasie. 
2. 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. 

3. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za 

sobą konsekwencje służbowe. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 

 
 

Dokument zmodyfikowano i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  

29.09.2021 r.  

 

 

 

Dyrektor 

 Społecznej SzkołyPodstawowej  

im. Rady Europy w Lubinie 

Marta Pilecka - Lalewicz 

 


