
 
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr  34 / 2015/ 2016 Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 10  im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie z dnia 07.04.2016r. 
 

REGULAMIN DY ŻURÓW NAUCZYCIELI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

W KOSZALINIE. 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
13 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003r. z późniejszymi zmianami), zarządza 
się obowiązkowe pełnienie dyżurów nauczycielskich.  

 
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia 
dyżurów w czasie przerw lekcyjnych i w sposób ustalony w harmonogramie dyżurów.  

2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor Szkoły w oparciu o stały plan lekcji            
i po każdej jego zmianie.  

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie 
wicedyrektora.  

4. Miejscem dyżuru są rejony: 
a) Pawilon 1. – korytarz od pokoju nauczycielskiego do biblioteki, klatki 

schodowe przy salach 16,17 i 19,20 oraz toalety przy sali nr 14; 
b) Pawilon 2. – korytarz od sali nr 21 do świetlicy nr 24, klatki schodowe przy 

salach 25,26 i 27,28, toalety przy salach 24 i 22; 
c) Łącznik – korytarz od drzwi suwanych przy holu, do drzwi suwanych przy 

wejściu na korytarz przy salach gimnastycznych; 
d) Hol – korytarz przy: wejściu do szkoły, szatni, sklepiku i e-kiosku; 
e) WF – korytarz od drzwi suwanych do drzwi małej sali gimnastycznej, klatka 

schodowa przy salach 36,37, szatnie i toalety; 
f) w miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) – teren wyznaczony              

za budynkiem szkoły - Załącznik nr 1 Schemat harmonogramu dyżurów.   
5. Dyżury rozpoczynają się przed pierwszą godziną lekcyjną o godzinie 7:45, a kończą  

o 15.30.  
6. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Należy objąć go w czasie 

możliwie najkrótszym po zakończeniu lekcji. 
7. Jeżeli nauczyciel prowadzi lekcję na godzinie poprzedzającej dyżur, powinien ją 

zakończyć równo z dzwonkiem i niezwłocznie udać się na miejsce dyżuru. 
8. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel dyżurujący                

w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy. 
9. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest odprowadzenie uczniów klas I – III do szatni 

lub świetlicy po ostatniej godzinie lekcyjnej.  
10. Nauczyciel zastępujący  nieobecnego nauczyciela, przejmuje również jego dyżury 

(przed i po zastępowanej lekcji). Z wyjątkiem, gdy nauczyciel w tym czasie pełni 
własny dyżur. 

11. W przypadku organizowanego przez nauczyciela wyjścia ze szkoły (wycieczka, kino, 
teatr, itp), nauczyciel powiadamia wicedyrektora, kto będzie za niego pełnił dyżur lub 
ustala to wspólnie z wicedyrektorem. 



12. W harmonogramie dyżurów mogą być dokonane zmiany lub zlecone dodatkowe 
dyżury wynikające z konieczności zapewnienia uczniom opieki. 

 
II. OBOWIĄZKI  NAUCZYCIELA DY ŻURUJĄCEGO 
 
Nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do: 

1. obserwacji podczas dyżuru zachowań wszystkich uczniów znajdujących się                    
w wyznaczonym mu rejonie, a podczas dyżuru na boisku szkolnym reagowania na 
wszystkie zauważone niebezpieczne zachowania uczniów, również poza 
wyznaczonym rejonem na terenie szkoły; 

2. punktualnego rozpoczynania dyżuru na wyznaczonym miejscu zgodnie                           
z harmonogramem dyżurów nauczycielskich; 

3. czynnego pełnienia dyżuru, nie zajmowania się sprawami postronnymi; 
4. eliminowania wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, wydawania 

zakazów i egzekwowania ich wykonania przez uczniów, a w szczególności dbania               
o respektowanie „Regulaminu zachowania uczniów podczas przerw”, czyli:  

a) zakazywania biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach,             
w toaletach oraz zakamarkach,  

b) eliminowania gier i zabaw zagrażających zdrowiu i życiu uczniów,  
c) nie dopuszczania do samowolnego opuszczania budynku szkoły przez 

uczniów,  
d) zabraniania przebywania dzieciom w klasie bez opieki nauczyciela,  
e) kontrolowania  zachowania uczniów w toaletach, 
f) dbania o porządek w miejscu pełnienia dyżurów, 
g) reagowania na przejawy agresji fizycznej i słownej uczniów; 

5. dokonywania pojedynczo obchodu wszystkich miejsc w swoim rejonie (w sytuacji, 
kiedy jest dwóch nauczycieli na dyżurze, możliwe jest podzielenie się rejonem             
i dozorowanie  swojej części);  

6. niezwłocznego zawiadamiania dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru 
zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach zagrażających zdrowiu                    
i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły;  

7. udzielenia pierwszej pomocy uczniowi, który ulegnie wypadkowi, zgodnie                         
z obowiązującą w szkole procedurą – „Regulamin w sprawie wypadków osób 
pozostających pod opieką szkoły” i zgłoszenia wypadku w sekretariacie; 

8. informowania wychowawcy oddziału o niewłaściwym zachowaniu się uczniów              
w czasie przerw (w formie ustnej lub pisemnej w zeszycie uwag i pochwał); 

9. nie dopuszczania do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas 
przerw,  ustalenia  powodu obecności w szkole (a w razie potrzeby personaliów) 
nieznanych osób,  udzielenia  informacji interesantom przychodzącym do szkoły; 

10.  nie opuszczania miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowaniu o tym 
fakcie dyrekcji.  

 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Nauczyciel pełniący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
uczniów w wyznaczonym rejonie. 

2. 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. 



3. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga 
za sobą konsekwencje służbowe.  

4. Dyżury nauczycieli podlegają nadzorowi. Uwagi po kontroli pełnienia dyżurów będą 
odnotowywane w „Arkuszu obserwacji pełnienia dyżurów nauczycieli”. 

5. W razie wypadku pod nieobecność nauczyciela dyżurującego może on być 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej (ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej dotyczy przypadków, gdy nauczyciel jest na dyżurze, a nie był w stanie 
zapobiec wypadkowi). 

  
 

1. Załącznik nr 1 – Schemat harmonogramu dyżurów z legendą 
2. Załącznik nr 2 – Arkusz obserwacji pełnienia dyżurów przez nauczycieli 


