
 

 

 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH 

 

Na podstawie Rozporządzenia 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 2020 r. Nr 1604) 

I.  Postanowienia ogólne 

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

w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Plan dyżurów układa zespół powoływany przez dyrektora szkoły. 

3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 

4. Z pełnienia dyżurów wyłączeni są pracownicy posiadający odpowiednie zaświadczenie 

lekarskie oraz bibliotekarze, pedagog szkolny, pedagog specjalny, nauczyciele świetlicy, 

nauczyciele oddziału przedszkolnego, logopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny oraz 

terapeuta SI. 

5. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum odpoczynku po zajęciach. 

6. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, szatnie, hole oraz (w okresie letnim) 

dziedziniec i boisko szkolne – po uprzednim zawiadomieniu o tym uczniów i nauczycieli. 

7. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. 

8. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o 7.45. 

9. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje 

również jego dyżur po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to 

ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły. 

 

II.  Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

1. Nauczyciel ma obowiązek rozpoczynać dyżur punktualnie wraz z dzwonkiem  

i opuścić miejsce dyżuru po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym 

dyżurował. 



2. Przed rozpoczęciem dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do otwarcia okien  

w pomieszczeniu, które opuszcza i zamknięcia sali lekcyjnej. 

3. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, w szczególności: 

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

w sanitariatach oraz w zakamarkach, 

2) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, dom),  

3) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

4) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów, 

5) zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego 

nauczyciela,  

6) kontroluje zachowanie uczniów w sanitariatach, 

7) dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów. egzekwuje zmianę obuwia na terenie 

szkoły. 

4. Nauczyciel ma obowiązek pełnić dyżur aktywnie, nie powinien zajmować się sprawami 

postronnymi, które miałyby wpływ na rzetelne przeprowadzenie dyżuru. 

5. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym 

fakcie wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 

6. Nauczyciel natychmiast zgłasza dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły zauważone 

zagrożenia, których nie jest w stanie sam usunąć. 

7. Nauczyciel natychmiast zgłasza dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły fakt zaistnienia 

wypadku oraz podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy  

i zapewnienia dalszej opieki. 

 

III. Postanowienia końcowe 

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

dyżurowania. 

2. W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów zobowiązuje się 

wszystkich nauczycieli do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych  

w sposób zorganizowany. 

3. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga za 

sobą konsekwencje służbowe. 



4. 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. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2022 r. 

 

 

 

 


