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REGULAMIN DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH NAUCZYCIELI 

w Zespole szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r., z późniejszymi zmianami.(Dz U. z 2004 r. 

nr 256, poz. 2573, z późn. zm.) art. 1 pkt 10, 16; 
 Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach. 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Harmonogram dyżurów ustala w-ce dyrektor szkoły w oparciu o stały plan i po każdej jego 

zmianie. 

2. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi  

w zakres obowiązków nauczyciela. 

3. Naczelnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 

4. Miejscem dyżuru są: parter, korytarze, schody, sanitariaty, łącznik, szatnia i wyznaczone 

miejsca na podwórku szkolnym. 

5. W miesiącach wiosennych i letnich, gdy na to pozwala pogoda, po komunikacie zastępcy 

dyrektora, nauczyciele pełnią dyżury na świeżym powietrzu. 

6. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 730 i kończy po 8 lekcji 1525. 

7. W czasie nieobecności nauczyciela jego dyżur przejmuje nauczyciel wpisany w planie 

dyżurów jako nauczyciel zastępujący. 

§ 2. 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego  

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

nauczycielskich. Jeżeli nauczyciel prowadzi lekcję na godzinie poprzedzającej dyżur, 

kończy ją równo z dzwonkiem, wypuszcza dzieci i niezwłocznie udaje się na miejsce 

dyżuru.  

2. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem 

całego terenu dyżurowania. 

3. Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z uczniami. 

4. Wychowawcy klas pierwszych podczas przerw pełnią stałą opieką nad uczniami swojej 

klasy najpóźniej do końca września. 

5. Zabrania przebywania uczniom podczas przerw w klasach bez wyraźnej potrzeby i opieki 

innego nauczyciela;  

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

i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności: 

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

w sanitariatach, szatni głównej, szatniach z wychowania fizycznego oraz 

zakamarkach; 
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2) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkoły; 

3) dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów sprzątania po sobie  

i swoich kolegach; 

4) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów; 

5) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów; 

6) zabrania przebywania w klasach bez wyraźnej potrzeby i opieki innego 

nauczyciela. 

7. Zawiadamia woźnego i dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach 

mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

uczniów i pracowników szkoły. 

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

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

2) wezwania odpowiednich służb medycznych; 

3) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku; 

4) zabezpieczenia miejsca wypadku; 

5) odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków. 

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

10. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: 

przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami  

i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

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

i poinformowania o tym fakcie dyrekcji. 

12. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy            

i zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych. 

§ 3. 

 Postanowienia końcowe 

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

dyżurowania. 

2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich 

propozycji związanych z usprawnianiem dyżurów lub innych działań mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły. 

3. Niewywiązanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą 

konsekwencje służbowe. 

4. Każdy pracownik potwierdza własnym podpisem zapoznanie się z niniejszym 

regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 

5. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem o rozstrzygnięciach decyduje 

dyrektor szkoły. 


