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§ 1 

Zasady dyżurowania: 

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

w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.     

2. Harmonogram dyżurów układa wicedyrektor, jest dostępny w pokoju nauczycielskim. 

3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych. 

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i wypoczynku    

pomiędzy zajęciami. 

5. Miejscem dyżuru nauczycieli są: korytarze, schody, szatnie, miejsca przy toaletach, 

wybieg (w okresie letnim) oraz sale lekcyjne udostępniane uczniom podczas przerwy 

śniadaniowej, a w miesiącach, kiedy nieczynny jest wybieg, także sale otwarte 

podczas długiej przerwy. 

6. Nauczyciele w klasach I- III dyżurują zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

pozostałe przerwy spędzają ze swoimi uczniami. 

7. Jeżeli uczniowie klas I-III spędzają przerwę na wybiegu, znajdują się wtedy pod 

opieką wychowawcy. 

8. Nauczyciele przedmiotów dodatkowych w klasach I – III, przejmujący nauczanie, 

przychodzą do klasy w połowie przerwy. 

9. Nauczyciele klas IV-VIII dyżurują zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

10. Dyżur rozpoczyna się z dzwonkiem na przerwę, a kończy z dzwonkiem na lekcję. 

Przed pierwszą godziną lekcyjną dyżur zaczyna się o godz. 7.45. 

11. Nauczyciele pełniący dyżur na wybiegu dopilnowują, aby uczniowie pozostawali 

w obrębie wyznaczonego terenu. 

12. Nauczyciele wyznaczeni do pełnienia dyżuru na wybiegu w okresie, gdy wybieg nie 

jest czynny, dyżurują wewnątrz szkoły: w suterenie lub miejscu wskazanym przez 

wicedyrektora szkoły. 

13. Nauczyciele świetlicy pełnią dyżur w miejscu, w którym znajdują się dzieci 

przebywające pod opieką świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych 

w harmonogramie dyżurów. 

14. Nauczyciel zastępujący nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżury. 

Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, zostaje wyznaczony inny 

nauczyciel do pełnienia dyżuru. 

15. Jeżeli nauczyciel, z jakiegoś ważnego powodu, nie może pełnić dyżuru, natychmiast 

powiadamia o tym wicedyrektora szkoły. 

16. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może być zwolniony z pełnienia dyżuru, 

w takim wypadku wicedyrektor szkoły wyznacza inne osoby do sprawowania opieki 

nad uczniami. 

 



§ 2 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego. 

1. Nauczyciele w czasie pełnienia dyżuru przejmują odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci korzystających z przerwy tzn.:  

a. dbają o porządek;  

b. nie dopuszczają do: niebezpiecznych zabaw, nadmiernego hałasowania, 

siedzenia na parapetach, wychylania się przez okno, biegania po schodach 

i korytarzach, podstawiania nóg, zaczepiania mogącego prowadzić  do bójek, 

itp.; 

c. eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów; 

d. sprawdzają toalety. 

2. Nauczyciele pełnią dyżur aktywnie, nie zajmują się sprawami, które mogłyby 

przeszkadzać w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 

3. Opuszczenie dyżuru dozwolone jest w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, po 

uprzednim powiadomieniu innego nauczyciela pełniącego dyżur lub dyrekcję szkoły. 

4. Nauczyciel obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrekcji zauważone zagrożenie, którego 

nie jest w stanie usunąć. 

5. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji fakt zaistnienia wypadku i postępuje 

zgodnie z obowiązującą procedurą. 

6. O wszystkich niepokojących sytuacjach, związanych z zachowaniem uczniów, 

a zaistniałych podczas dyżuru, nauczyciel dyżurujący informuje wychowawcę klasy. 

7. Nauczyciel podczas dyżuru interweniuje w sprawach zgłaszanych przez dyżurujących 

uczniów, których zadaniem jest pomoc dyżurującemu nauczycielowi. 
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