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Regulamin  pełnienia dyżurów  w czasie przerw w Szkole Podstawowej nr 1 im. 

Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach  z późniejszymi zmianami. 

I  Regulamin sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych. 

1. Zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne zaczynają się punktualnie i zgodnie z planem 

zajęć.  

2. Nauczyciele i uczniowie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa  

i regulaminów obowiązujących w szkole. 

3. Po lekcji nauczyciele zobowiązani są do wyprowadzenia wszystkich uczniów z klasy 

na przerwę i zamknięcia sali na klucz. Zabrania się pozostawiania uczniów w sali 

lekcyjnej bez opieki, zarówno w czasie lekcji jak i przerw. 

4. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie wpuszczani są do szatni i bloku 

sportowego przez nauczyciela przedmiotu, który sprawuje nad nimi opiekę . 

5. Przed zajęciami lekcyjnymi i pozalekcyjnymi oraz w czasie przerw opiekę nad 

uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący.  

6. Opiekę nad uczniami przed i po zajęciach pozalekcyjnych, jeżeli odbywają się  

w czasie, kiedy nie ma już nauczyciela dyżurującego, sprawuje nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. Nauczyciel obejmuje opieką uczniów w rejonie ich 

przebywania i przemieszczania się do momentu opuszczenia przez uczniów obiektów 

szkolnych. 

II    Regulamin pełnienia dyżurów w czasie przerw. 

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

w zakres obowiązków nauczyciela. 

2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa 

podczas przerw. 

3. Harmonogram dyżurów nauczycielskich opracowany jest przez wicedyrektorów 

szkoły. 

6. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem  

wywieszonym w pokojach nauczycielskich. 

7. Harmonogram dyżurów może ulec zmianie w związku ze zmianami organizacyjnymi 

pracy szkoły. 
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8. Miejscem dyżurów są:  

budynek przy ul. 1 Maja: 

a) parter  

b) I piętro  

c) boisko szkolne  

d) wejście do budynku szkolnego od ul. 1 Maja; 

budynek przy ul. Żeromskiego 

a) parter starej części  

b) I piętro starej części 

c) wejście do szkoły od ulicy 1 Maja 

d) wejście do szkoły od ulicy Żeromskiego 

e) plac zabaw 

f) parter nowej części budynku 

g) szatnie. 

9. Podczas złej pogody (deszcz, śnieżyca, wichura, gradobicie itp.) uczniowie w obu 

budynkach szkolnych nie wychodzą na boiska, a nauczyciele pełniący dyżury w tych 

rejonach wspomagają dyżurujących na korytarzach szkolnych. 

10. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna 15 minut wcześniej,                      

czyli  o  godz.7:45.  

11. Dyżur na pozostałych przerwach zaczyna się niezwłocznie po dzwonku. 

12. Uczniowie są wypuszczani na boisko w momencie pojawienia się nauczyciela 

pełniącego tam dyżur. 

13. Nauczyciele schodzą z dyżurów na boiskach szkolnych po upewnieniu się,                              

że wszyscy uczniowie , którzy mają jeszcze zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne, weszli 

do budynków. 

14. Nauczyciele dyżurujący na korytarzach szkolnych pełnią dyżur do momentu przyjścia 

do sal lekcyjnych wszystkich pozostałych nauczycieli.  

15. W budynku przy ul. Żeromskiego uczniowie wchodzą na plac zabaw i boisko szkolne 

tylko pod opieką nauczyciela dyżurującego lub mającego zajęcia dydaktyczno-

opiekuńcze. 

16.  W razie nieobecności nauczyciela dyrektor wyznacza nauczyciela zastępującego go 

na dyżurze , co odnotowuje w księdze zastępstw.  

17. Każdy z nauczycieli jest zobowiązany do zapoznania się przed rozpoczęciem pracy                        

z zapisami w księdze zastępstw. W razie zaistnienia sytuacji, że nauczyciel nie może               
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z uzasadnionych przyczyn pełnić dyżuru, jest on zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o tym wicedyrektora szkoły. 

18. Obowiązki nauczyciela podczas pełnienia dyżuru: 

a) dbałość o bezpieczeństwo uczniów przebywających podczas przerwy w rejonie jego 

dyżuru,  

b)  nadzór nad toaletami, korytarzami, szatniami, ciągami komunikacyjnymi                               

i ich wykorzystywaniem zgodnie z przeznaczeniem, 

c) reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów, 

d)  zgłaszanie rażących przejawów łamania dyscypliny przez uczniów wychowawcom 

danej klasy oraz odnotowanie tych zdarzeń w dzienniku elektronicznym z podaniem 

do wiadomości rodzicom, 

e)  reagowanie na zachowania i przejawy agresji stanowiące zagrożenie dla zdrowia, 

życia i bezpieczeństwa uczniów, informowanie o takich sytuacjach dyrekcji szkoły, 

f) aktywne pełnienie dyżuru, niezajmowanie się sprawami, które rozpraszają jego 

uwagę i mogą obniżyć poziom bezpieczeństwa uczniów, 

g) zapobieganie samowolnemu oddalaniu się uczniów ze szkoły, 

h) reagowanie na przejawy dewastacji mienia, w razie zaistnienia takiej sytuacji  

należy po zakończeniu dyżuru zgłosić ten fakt dyrekcji szkoły lub pracownikom 

administracji.  

14. Nauczyciel dyżurny winien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na 

terenie szkoły, jak i na terenie przyszkolnym. 

15.  Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do przebywania w wyznaczonych 

miejscach w czasie trwania lekcji i na przerwach w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

uczniów. 

16. Nauczyciele dyżurni zobowiązani są do natychmiastowego udzielenia lub zapewnienia 

pomocy i dalszej opieki uczniowi, który uległ wypadkowi. O zaistniałym zdarzeniu 

nauczyciel dyżurny informuje dyrektora szkoły. Bezwzględnie przestrzega procedury 

postępowania w razie zaistnienia wypadku. 

17. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania 

się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

Nowelizacja regulaminu wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia dyrektora szkoły. 

05.10.2017 r.                                      Lidia Reps 


