
  

Regulamin dyżurów nauczycielskich 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie 

 
Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – tekst jednolity - Dz.U.   
2 grudnia 2016 poz.1943.  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r., Nr 6, poz. 69).  
3. Karta Nauczyciela – tekst jednolity - Dz.U.  22 czerwca 2017 poz.1189.  
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – poz. 59.  
5. Statut Szkoły. 

  

I. Postanowienia ogólne 
 Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres 

podstawowych obowiązków nauczyciela. 

 Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw 

lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu. 

 Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego 

zmianie. 

 Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.  

 W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługowi. 

 Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

 Miejscem dyżuru są: korytarze, świetlica  i szatnie. 

 W miesiącach wiosennych, letnich, jesiennych (w pogodne dni) nauczyciele pełnią dyżur na dziedzińcu 

szkoły – wówczas wszystkie dzieci  bezwzględnie opuszczają  budynek  szkoły. W szkole zostaje 

nauczyciel pełniący dyżur przy wejściu. W klasach I-III o wyjściu uczniów na dziedziniec szkolny 

decyduje nauczyciel. 

 Nauczyciele pełnią dyżury 

* w starym budynku  - na korytarzach, 

* w nowym budynku - na korytarzach, w świetlicy 

        * w szatniach 

* na podwórku szkolnym. 

  Dyżur przed godziną lekcyjną „0.” zaczyna się o godz. 7.00, dyżur przed „1.” godziną lekcyjną zaczyna 

się o godz. 7:30, pełnienie dyżurów obowiązuje do końca trwania zajęć. 

 Nauczyciel bezzwłocznie rozpoczyna i kończy dyżur zgodnie z rozkładem dzwonków lekcyjnych, przy 

uwzględnieniu czasu niezbędnego na  dojście na miejsce dyżuru i powrót z miejsca dyżurowania.  

 Nauczyciele wychowania fizycznego nadzorują przygotowanie uczniów do zajęć  wychowania 

fizycznego (szatnie gdzie uczniowie się przebierają), są też zobowiązani do pełnienia dyżurów 

na podwórku szkolnym w sezonie wiosennym/letnim/jesiennym. 

 Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje również 

jego dyżur. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to dyrektor szkoły wyznacza innego 

nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

 Nauczyciel, który wg harmonogramu nie ma dyżuru, może być zobowiązany przez dyrektora 

lub jego zastępcę do pełnienia dyżuru w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela. 

 Nauczyciele klas  edukacji wczesnoszkolnej  oraz inni   uczący  w tych klasach opiekują się dziećmi 

od 7.30 do końca trwania zajęć. 



II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego  
 nadzór nad uczniami podczas przerwy międzylekcyjnej w wyznaczonych miejscach  

 aktywna i czynna postawa zapewniająca poczucie bezpieczeństwa wszystkim uczniom; 

  interwencje w przypadku: niebezpiecznych zachowań uczniów, bójek, wypadku, nieszczęśliwego 

zdarzenia, złego stanu zdrowia, niszczenia mienia szkoły itp.; 

 udzielanie pierwszej pomocy oraz powiadamianie wychowawcy, dyrektora lub osoby uprawnionej 

o mających miejsce zdarzeniach i wypadku ucznia/ów  w czasie przerw/y 

  

Nauczyciel pełniący dyżur: 
1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich 

[przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na dojście na miejsce dyżuru]. 
2. Czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi. 

3. Nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

4. Odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i porządek w rejonie dyżurowania. 

5. Eliminuje  sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie 

przez uczniów, a w szczególności:  

a)  zakazuje spędzania przerw na schodach wejściowych, w toaletach lub w szatni, 

b)  nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego,  

c) zabrania niebezpiecznych zabaw, agresywnego zachowania wobec rówieśników i dorosłych, 

używania wulgarnego słownictwa,  zaczepiania, prowokowania do bójek, podstawiania nóg,  biegania, 

siedzenia na parapetach, wychylania się przez okno itp. 

d) stosuje ustalone procedury (Statut Szkoły - § 25, ust. 3.), jeśli uczeń łamie ustalone zasady 

korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

e)  zabrania dzieciom przebywania w salach lekcyjnych bez wyraźnej potrzeby i opieki  nauczyciela, 

f)  kontroluje zachowanie się młodzieży w toaletach 

g)  informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw 

h) obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi/wicedyrektorowi zauważone zagrożenie, którego 

nie jest w stanie sam usunąć 

i)  zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych. 

6. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do przestrzegania 

procedur  związanych z wypadkiem.  

  

Każdy z uczących jest zobowiązany:  
  przed rozpoczęciem zajęć  do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp. 
 do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych. 

  

III. Postanowienia końcowe 
 Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie  dyżurowania. 

 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. 

 Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje 

służbowe. 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 


