
 
 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO 

W BOLESŁAWCU 
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole zarządza się obowiązkowe 
pełnienie dyżurów wszystkich nauczycieli na terenie szkoły. 
 
I Postanowienia ogólne: 
 

Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi 
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.   
 
1. Harmonogram dyżurów oraz zastępstwa w przypadku nauczyciela nieobecnego układa 

dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 
2. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim. Informacje o zastępstwach 

na dyżurach zapisywane są w oddzielnym zeszycie. Obowiązkiem każdego nauczyciela 
jest codzienne sprawdzanie wpisów. 

3. Miejscem dyżurów nauczycieli są: korytarz na parterze + schody, korytarz na pierwszym 
piętrze + schody, korytarz na drugim piętrze + schody, korytarz na trzecim piętrze + 
schody, łącznik prowadzący do sali gimnastycznej, sanitariaty, plac przed szkołą, boisko 
za budynkiem szkoły oraz szatnia. 

4. Dyżury obejmują wszystkie przerwy od rozpoczęcia do zakończenia zajęć przez uczniów. 
5. Dyżur nauczyciela przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7.45 i kończy 

ostatnią przerwą po zakończeniu nauki. 
6. W okresie zimowym [o terminie jego rozpoczęcia decyduje Dyrektor] i przy złej  pogodzie 

uczniowie nie opuszczają budynku szkoły, a nauczyciel dyżurujący na boisku szkolnym 
pełni dyżur pomocniczy na pierwszym piętrze. 

7. Dyżury indywidualne dla uczniów obowiązują zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
 
II Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 
 
Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania. 
 
1. Punktualne rozpoczynanie dyżurów w wyznaczonych miejscach.  
2. Dyżur rozpoczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Należy objąć go w czasie możliwie 

najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji. Jeżeli nauczyciel prowadzi lekcję na godzinie 
poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z dzwonkiem i niezwłocznie udać się 
na miejsce dyżuru. 

3. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel dyżurujący w możliwie 
najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy. 

4. Nauczyciel czynnie pełni swój dyżur. W czasie jego trwania dokonuje obchodu wszystkich 
miejsc w swojej strefie. Zwraca uwagę na wszelkie nieodpowiednie zachowania uczniów i 



na nie odpowiednio reaguje. Zwraca uwagę, aby uczniowie w czasie przerwy nie 
przebywali niepotrzebnie na schodach między piętrami oraz w toaletach. 

5. Nauczyciel dyżurny kontroluje stan higieniczno-sanitarny w swojej strefie. Szczególnie 
zwraca uwagę na wszelkie przejawy dewastacji mienia i w miarę możliwości ustala 
winnego powstałej szkody oraz zgłasza ją pracownikowi administracji lub Dyrektorowi. 
Sporządza notatkę z zaistniałego zdarzenia, informując o zauważonych usterkach i 
zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia. 

6. Sale lekcyjne podczas przerw są zamknięte. Uczniowie nie mogą pozostawać w klasie w 
czasie przerwy bez opieki nauczyciela. 

7. Nauczyciele dyżurujący na boisku szkolnym nadzorują spokojne wchodzenie uczniów do 
szkoły po skończonej przerwie. 

8. Nauczyciel dyżurny zgłasza rażące przejawy łamania przez ucznia regulaminu zachowania 
się podczas przerw wychowawcy klasy. Wpisuje informację o zdarzeniu do dziennika 
lekcyjnego. 

9. Nauczyciel pełniący dyżur zgłasza kierownikowi administracji zauważone zagrożenie, 
którego nie jest w stanie sam usunąć. 

10. W sytuacjach szczególnych, wypadek lub nagłe zachorowanie, nauczyciel dyżurny ma 
obowiązek podjąć wszechstronne działania w celu zapewnienia uczniom jak najszybszej 
pomocy medycznej. 

11. Nauczyciel dyżurujący zgłasza niezwłocznie dyrektorowi fakt przebywania osób 
niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy. Ma również prawo ustalić powody 
obecności w szkole, a w razie potrzeby lub wątpliwości zapytać o dane personalne.  

12. Nauczyciel pełniący dyżur w szatni przed opuszczeniem swojej strefy sprawdza, czy 
wszystkie szatnie są zamknięte. Jeśli tak nie jest, schodząc z dyżuru, zgłasza ten fakt na 
portierni lub w sekretariacie. 

13. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia uprzednio 
zastępstwa. 

 
III Postanowienia końcowe: 
 
1. 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. 

2. Niewywiązywanie się nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą 
konsekwencje służbowe. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 
 
Zatwierdzono podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dnia 30.08.2019 r. 


