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REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JARANTOWICACH 

 

I Postanowienia ogólne: 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły       

i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

2. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie         

szkoły. 

3. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły.  

4. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 

5. Dyżur organizowany jest w sposób, który gwarantuje uczniom maksimum         

wypoczynku w przerwach między zajęciami edukacyjnymi. 

6. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty,         

boisko, boisko sportowe, stołówka. 

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

8. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna nauczyciel o godzinie 7:30 wg           

ustalonego harmonogramu.  

9. Uczniów klas I-III nauczyciel dyżurujący kieruje na świetlicę. 

10. Nauczyciele klas I-III na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć przejmują opiekę           

nad uczniami według obowiązującego w danym dniu planu zajęć. 

11. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje za        

niego również jego dyżur. Jeżeli według harmonogramu nauczyciel w tym          



czasie pełni własny dyżur, to dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do           

pełnienia dyżuru. 

12. Miejscem, w którym przebywają dzieci podczas przerw jest: 

● boisko szkolne, 

● w czasie złych warunków atmosferycznych ( deszcz, silny mróz, itp. ) -            

hole szkoły. 

       11. Dyżur w klasach IV - VIII pełni dwóch nauczycieli jednocześnie.  W pełnieniu  

   dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi. 

       12. Podczas niekorzystnych warunków pogodowych jeden nauczyciel pełni  

dyżur  na piętrze, drugi na parterze. W przypadku przebywania uczniów na  

boisku szkolnym dyżur pełni tam dwóch nauczycieli. 

 

II Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 

1. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela pełniącego dyżur jest dopilnowanie       

bezpieczeństwa i właściwego zachowania uczniów w strefie dyżurowania. 

2. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. 

3. Nauczyciele dyżurujący po przerwie na dźwięk pierwszego dzwonka ustawiają         

uczniów klasami, a następnie kierują ich do sal lekcyjnych.  

4. Dyżur i opiekę nad uczniami klas I-III sprawuje nauczyciel prowadzący          

zajęcia w tych klasach do momentu przekazania uczniów nauczycielowi         

rozpoczynającemu kolejne zajęcia z dziećmi. 

5. Nauczyciele kończący zajęcia w klasach 0-III odprowadzają uczniów do         

opiekuna autobusu szkolnego. 

6. Nauczyciel dyżurujący eliminuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,         

wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci. 

● dba o bezpieczeństwo uczniów, 

● zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w          

sanitariatach, w szatni oraz zakamarkach, 

● legitymuje obce osoby, które znajdują się na terenie szkoły, 



● dokonuje kontroli zmiany obuwia przed rozpoczęciem lekcji w dni         

deszczowe i w okresie zimy, 

● reaguje na wszelkie przejawy agresji i przemocy, 

● ustala zasady korzystania ze sprzętu sportowego. 

7. Nauczyciel dyżurujący informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu       

ucznia w czasie przerwy. 

8. Wszelkie wypadki lub sytuacje stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia          

uczniów nauczyciel dyżurny zgłasza niezwłocznie do dyrektora szkoły. 

 

III Postanowienia końcowe: 

1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich wywieszony jest w pokoju       

nauczycielskim. 

2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania się z harmonogramem         

dyżurów i dyżurowania zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 


