
Załącznik nr1 

do Zarządzenia  

Dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu 

nr 9/2017/2018 

z dnia 14 g1rudnia 2017 r. 

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW  

PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH  

w  Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Ładzyniu 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Dyżur nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest integralną częścią 

procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych 

obowiązków nauczyciela. 

2. Celem organizowania dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest 

zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole podczas 

przerw międzylekcyjnych. 

3. Miejscem dyżuru są: korytarz, sanitariaty, stołówka, szatnia, boisko szkolne, teren 

szkolny (ogrodzony) i przystanek autobusowy przy budynku szkolnym. 

4. Dyżury pełnione są codziennie na każdej przerwie międzylekcyjnej, 20 minut 

przed pierwszą lekcją i 10 minut po ostatniej lekcji oraz podczas oczekiwania na 

autobus po 4, 6 i 8 godzinie lekcyjnej. 

5. Pełnienie dyżurów obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, z 

wyjątkiem osób zwolnionych przez dyrektora szkoły. 

6. Harmonogram dyżurów międzylekcyjnych, na podstawie tygodniowego rozkładu 

zajęć, układają nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

7. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim oraz w gabinecie 

dyrektora szkoły. 

8. Nauczyciel odbywający zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje także 

jego dyżur po zakończonej lekcji. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny 

dyżur, zgłasza to dyrektorowi, który do pełnienia dyżuru wyznacza innego 

nauczyciela. 

II. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur 

1. Nauczyciele zobowiązani są punktualnie rozpoczynać dyżur w wyznaczonym 

miejscu, zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycielskich.  

2. Nauczyciele dyżurujący nie zajmują się w czasie pełnienia dyżuru czynnościami 

przeszkadzającymi w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 

3. Podczas pełnienia dyżuru jeden z nauczycieli dyżuruje w okolicy szatni, drugi po 

przeciwnej stronie korytarza. 



4. W okresie jesienno-zimowym nauczyciel dyżurujący przy szatni pilnuje, by 

uczniowie nie wychodzili na dwór.  

5. W okresie wiosenno-letnim jeden z nauczycieli pełni dyżur na wyznaczonym  

terenie szkoły. 

6. Nauczyciele pełniący dyżur są zobowiązani do wpływania na właściwą 

dyscyplinę zachowania uczniów w trakcie przerw oraz respektowania 

postanowień zawartych w Statucie Szkoły ( dotyczy m. in. zasad korzystania z 

urządzeń elektronicznych). 

7. Nauczyciel pełniący dyżur eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i 

życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów. 

Przeciwdziała spędzaniu przerw w sanitariatach, zakamarkach szkoły i poza 

terenem szkoły. 

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

zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora. 

9. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić swoją nieobecność na dyżurze dyrektorowi 

szkoły, podać przyczynę nieobecności oraz nazwisko nauczyciela zastępującego. 

10. Nauczyciel pełniący dyżur nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w 

budynku szkolnym podczas przerwy. Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie 

budynku osób niepowołanych.  

11. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły 

dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć. 

12. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego podczas przerwy, przed lekcjami lub 

po lekcjach nauczyciel dyżurujący udziela uczniowi pierwszej pomocy, 

zabezpiecza miejsce wypadku, a w razie konieczności wzywa pogotowie. O 

zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły. 

13. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły. 

14. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie kolejnej lekcji.  

 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w 

rejonie wyznaczonym do pełnienia dyżuru.  

2. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków 

pociąga za sobą konsekwencje służbowe. 

3. Każdy pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do zapoznania się z 

Regulaminem dyżurów oraz do przestrzegania zapisów Regulaminu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


