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REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW 

PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie 
 

Podstawa prawna: 

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 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.),  

2) art. 68 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),  

3) art. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1189 ze zm.)  

4) Statutu  Szkoły. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Dyżur nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest integralną częścią procesu 

dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków 

nauczyciela. 

2. Celem organizowania dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest 

zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

3.  Harmonogram dyżurów międzylekcyjnych, na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć, 

układa wicedyrektor szkoły przy pomocy wyznaczonych nauczycieli. 

4. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie 

wicedyrektora oraz w gabinecie dyrektora. 

5. Miejscem dyżuru są: korytarze szkolne, boisko szkolne, sanitariaty, teren wokół szkoły, 

szatnie. 

6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka szkoła przejmuje w momencie 

przekroczenia przez ucznia  wejścia  na teren szkoły, aż do momentu opuszczenia przez 

niego szkoły. 

7. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z rozkładem lekcji i wychodzą z niej po 

dzwonku na przerwę po swojej ostatniej godzinie lekcyjnej. 

8. Uczniowie dojeżdżający, którzy przybywają do szkoły od godziny 7.00 do 8.00 zgłaszają 

się do świetlicy szkolnej i pozostają pod opieką nauczyciela świetlicowego do 7.55, (8.50) 

a następnie udają się do poszczególnych klas. Wyjątek stanowią dzieci z oddziału 

przedszkolnego, które odprowadzane są ze świetlicy przez nauczyciela, opiekuna 

świetlicy do swoich sal oddziałowych. 

9. Przebywanie uczniów w szkole poza czasem ujętym w ramowym planie zajęć jest 

niedozwolone. Szkoła nie bierze odpowiedzialności  za zaistniałe w tym czasie wypadki. 
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10. Dyżur rozpoczyna się przed pierwszą godziną lekcyjną o godz. 7.45, a kończy 10 minut 

po ostatniej godzinie lekcyjnej. 

11.  Pełnienie dyżurów obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, z 

wyjątkiem osób zwolnionych przez dyrektora szkoły lub na podstawie odpowiednich 

zaświadczeń. 

12. Obowiązek sprawowania opieki nad oddziałami „0” mają uczący tam nauczyciele. Opieka 

sprawowana jest od momentu odebrania dzieci od rodziców przez nauczyciela oddziału 

przedszkolnego do chwili zakończenia przewidzianych zajęć i odebrania każdego dziecka 

przez osobę dorosłą. W przypadku nie zgłoszenia się rodzica po dziecko lub oczekiwania 

dziecka na środek transportu, nauczyciel ma obowiązek doprowadzenia go do  

nauczyciela pełniącego dyżur w świetlicy szkolnej (wcześniej kontaktuje się telefonicznie 

z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka). 

13. W klasach I-III nauczyciele kończący lekcje mają obowiązek bezpiecznego 

wyprowadzenia uczniów do szatni, przekazania dzieci opiekunom autobusu, rodzicom lub 

skierowania ich do świetlicy szkolnej. 

14. W miesiącach wiosennych i letnich wyznaczeni przez dyrektora/wicedyrektora 

nauczyciele  pełnią również  dyżur przed budynkiem  oraz  na boisku szkolnym. 

Nauczyciele dyżurujący na boisku i przed budynkiem szkoły  kończą dyżur -  z chwilą  

wejścia uczniów do budynków szkolnych, a dyżurujący w szkole – z chwilą wejścia 

uczniów do klas. 

15. Nauczyciel odbywający zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje także jego 

dyżur po odbytej  lekcji. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, zgłasza to 

wicedyrektorowi szkoły, który do pełnienia dyżuru wyznacza innego nauczyciela. 

II. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur 

1. Nauczyciele zobowiązani są punktualnie rozpoczynać dyżur w wyznaczonym miejscu, 

zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycielskich. 

 

2. Nauczyciel pełniący dyżur eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu 

uczniów. 

 

3. Nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora o zauważonym podczas 

pełnienia dyżuru zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia szkolnego, które może zagrażać 

zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły. 

 

4. Nauczyciel dyżurujący informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów 

w czasie przerwy. 

 

5. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego podczas przerwy, przed lekcjami lub po 

lekcjach nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do: udzielenia uczniowi pierwszej 

pomocy (o ile istnieje taka konieczność), wezwania odpowiednich służb medycznych 

(pielęgniarka szkolna lub pogotowie), powiadomienie dyrektora szkoły i wychowawcy o 

zaistniałym wypadku. Wychowawca klasy/dyrektor zobowiązany jest powiadomić o 

wypadku rodziców ucznia. 
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6. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur 

pełni nauczyciel, który  prowadzi zajęcia. 

 

7. Nauczyciel pełniący dyżur nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w 

budynku szkolnym podczas przerwy. W razie potrzeby ma prawo do sprawdzenia celu 

wejścia tej osoby do szkoły i zgłoszenia tego faktu dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły. 

 

8. Nauczyciel dyżurujący nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia 

zastępstwa. 

 

III. Postanowienia końcowe 

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

wyznaczonym do pełnienia dyżuru. 

 

2. Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest naruszeniem 

przepisów BHP. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych 

obowiązków pociąga za sobą konsekwencje służbowe. 

 

3. Każdy pracownik pedagogiczny jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem 

pełnienia dyżurów w ZSP w Bądkowie. Każdy pracownik zobowiązuje do jego 

przestrzegania. 

 

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. 

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2018r. (aktualizacja 01 września 2021r.) 

  


