
Regulamin dyżurów nauczycieli 

w PSP im. T. Kościuszki w Cieciułowie 

rok szkolny 2017/2018 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 

674 ze zm.), 

 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 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zm.). 

 

1. Zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa 

podczas przerw i przed lekcjami oraz eliminowanie zauważonych sytuacji zagrażających 

temu bezpieczeństwu. 

2. Dyżury nauczycielskie są obowiązkowe a nauczyciel powinien rzetelnie i punktualnie 

dyżurować według wyznaczonego harmonogramu.  

3. Dyżur pełniony jest w czasie ustalonym w tygodniowym planie dyżurów.  

4. Nauczyciel dyżurny odpowiada za ład i porządek na boisku, korytarzu i w sanitariatach.  

5. Nauczyciel pełniący dyżur na boisku ma obowiązek dopilnować, aby uczniowie nie 

oddalali się poza teren szkoły.  

6. Zadaniem nauczyciela dyżurnego jest stały monitoring rejonu dyżuru osobisty lub przy 

współpracy z uczniami dyżurnymi.  

7. Nauczyciel ma obowiązek dyżurować nieprzerwanie przez całą przerwę, a w razie 

konieczności opuszczenia dyżuru zapewnić opiekę uczniom.  

8. W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela dyżurnego, dyżuruje nauczyciel mający 

wyznaczone stałe zastępstwo w tygodniowym planie dyżurów.  

9. W razie nieobecności, nauczyciela dyżurującego i braku nauczyciela mającego 

zastępstwo, dyżur pełnią nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.  

10. Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na miejsce 

dyżuru natychmiast po dzwonku na przerwę. Opuszcza miejsce dyżuru po dzwonku na 

lekcję, zwracając uwagę na ustawienie uczniów przed salami lekcyjnymi oraz na klasy 

pozostające bez opieki i podejmuje wszelkie działania, aby tę opiekę zapewnić.  

11. Ustala się harmonogram dyżurów na początku każdego półrocza 

12. Pierwszy dyżur rozpoczyna a się rano o godz. 7:30 – 8:00  

13. Kolejne dyżury pełnią nauczyciele na przerwach według ustalonego harmonogramu. 

14. Rejonowy dyżur nauczycieli  

 I- pierwsze piętro- korytarz, toalety, klatka schodowa 

 II- pater –korytarz toalety, teren przed wejściem do szkoły.  

15. Podczas sprzyjającej pogody wszyscy uczniowie wychodzą na boisko. Wyjątek stanowią 

uczniowie, którzy piją herbatę i jedzą obiady podczas dwóch 10 minutowych przerw.  



16. Dzieci z klas I–IV mogą korzystać ze śniadania i obiadu na 5 minut przed wyznaczoną 

porą (dzwonkiem na przerwę). Decyzję o wcześniejszym posiłku podejmuje wychowawca 

klasy.  

17. Jeżeli na jednej zmianie dyżuruje dwóch lub więcej nauczycieli, dyżurujących ocenia 

nauczyciel, który tę zmianę kończy, po wcześniejszej konsultacji ze swoim 

poprzednikiem.  

18. Dyżur pełniony jest prawidłowo, jeżeli:  

 nie ma śmieci,  

 teczki są ułożone pod klasami,  

 po dzwonku na lekcję uczniowie są ustawieni przed salami lekcyjnymi,  

 w szkole i na boisku panuje ład i porządek,  

 uczniowie sprawnie i bezkolizyjnie wychodzą i wchodzą do budynku szkolnego,  

 podjęta jest natychmiastowa interwencja w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa,  

 w przypadku umyślnego bądź nieumyślnego zniszczenia mienia, spowodowania 

kolizji itp. zostanie ustalony sprawca,  

 toalety są czyste i zadbane.  

 


