
Regulamin dyżurów nauczycieli Szkoły Podstawowej 
 im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do 
pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego 
harmonogramu. 
2. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan 
lekcji i po każdej jego zmianie.  
3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i 
sekretariacie szkoły oraz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń na parterze. 
4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego 
szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 
5. Stały dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z wyjątkiem: 

a) bibliotekarza, pedagoga szkolnego, psychologa, nauczyciela świetlicy 
b) kobiety w ciąży na podstawie zaświadczenia lekarskiego. 

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w dniu 
pełnienia dyżuru dyrektor/wicedyrektor przydziela dyżur innemu 
nauczycielowi. 
7. W sytuacji doraźnych zastępstw za nieobecnego nauczyciela możliwe jest 
przydzielenie dyżuru pedagogowi szkolnemu, bibliotekarzowi i 
psychologowi. 
8. Miejscem dyżuru są: korytarze, klatki schodowe, szatnie, niezamknięte 
sale lekcyjne, sanitariaty, stołówka szkolna oraz plac przed szkołą. 
9. W szkole jednocześnie pełni dyżur 6 nauczycieli - po jednym 
odpowiednio: na pierwszym piętrze w segmencie A, na pierwszym piętrze w 
segmencie B, na parterze w segmencie A, na parterze w segmencie B, na 
korytarzu przy hali sportowej, w szatni/placu przed szkołą. 
10. Dyżur rozpoczyna się przed pierwszą godziną lekcyjną o godz. 7.30, a  
kończy po zakończeniu nauki o godzinie wskazanej w harmonogramie. 
11. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego 
bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum 
wypoczynku po odbytych zajęciach. 
 

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego 
 

1. Nauczyciel: 
1) bezpośrednio po dzwonku zajmuje przewidziane w harmonogramie 

miejsce dyżuru i opuszcza je wraz z dzwonkiem na lekcje, sprawdzając stan 
rejonu, w którym pełnił dyżur; 



2) jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami, które przeszkadzają 
w rzetelnym pełnieniu dyżuru,  

3) w czasie dyżuru dokonuje obchodu wszystkich miejsc w swojej 
strefie; 

4) przede wszystkim pilnuje bezpieczeństwa i właściwego zachowania 
uczniów, eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 
wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności: 

a. zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, 
w sanitariatach oraz zakamarkach, 

b. przeciwdziała samowolnemu opuszczaniu budynku szkoły (sklep, 
ulica, boisko, dom), 

c. dba o czystość budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie 
zaśmiecania budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich 
kolegach, 

d. eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 
e. eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania 

uczniów, 
f. zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów, 
g. nie dopuszcza do siedzenia na parapetach, wychylania się przez 

okno. 
5) uczący w klasach 1 – 3 sprowadza uczniów podczas przerwy 

obiadowej na stołówkę. 
2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru 
zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach ( uszkodzone punkty 
świetlne, urządzenia co, itp.) zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 
uczniów oraz pracowników szkoły. 
3. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny  
zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenie miejsca wypadku 
2) udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność bądź  

odprowadzenia ucznia pod opiekę osoby , która będzie mogła zająć się 
poszkodowanym uczniem  

2) wezwania odpowiednich służb medycznych – jeśli stwierdzi , że  
istnieje natychmiastowo taka konieczność  

3) powiadomienia dyrektora szkoły lub osoby przez niego 
wyznaczonej na czas jego nieobecności o zaistniałym wypadku, 

4) zapewnienia pozostałym uczniom opieki w rejonie pełnienia 
dyżuru 
4. Informuje wychowawców , pedagoga szkolnego lub dyrektora o 
niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw. 
5. Nauczyciel nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

III. Postanowienia końcowe. 



 
1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
dzieci w rejonie dyżurowania. 
2. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżuru  
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. 
4. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza 
fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 
5. Moc traci regulamin dyżurów nauczycieli z dnia 25 września 2008 r. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2019 r.  
 
 
 
 
 
 
 


