
 

Załącznik nr 2 do Protokolarza 2020 z dnia 11 września2019r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej                        

nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu 

 

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW  
PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW 
 
 
 

Uchwalono na podstawie: 
 

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, za które nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

2. Celem organizowania dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest 
zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole podczas 
przerw międzylekcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu maksimum odpoczynku 
po odbytych zajęciach i przed kolejnymi. 

3. Miejscem dyżuru są: korytarze, boisko szkolne, stołówka, sanitariaty, szatnia. 

4. Dyżury pełnione są codziennie na każdej przerwie międzylekcyjnej oraz 15 minut 
przed pierwszą lekcją oraz po ostatnich zajęciach. 

5. Harmonogram dyżurów międzylekcyjnych, na podstawie tygodniowego rozkładu 
zajęć, układają nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

6. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie 
wicedyrektora i dyrektora szkoły. 

 

 

 



II. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur 

1.   Nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek: 

1) punktualnie rozpoczynać dyżur w wyznaczonym miejscu, zgodnie 
z harmonogramem dyżurów nauczycielskich; 

2) aktywnie dyżurować w wyznaczonym miejscu skupiając swoją uwagę na 
zapewnieniu bezpieczeństwa w całym obszarze objętym dyżurem, nie 
zajmować się czynnościami przeszkadzającymi w rzetelnym pełnieniu dyżuru;  

3) wpływać na właściwą dyscyplinę zachowania uczniów w trakcie przerw; 

4) eliminować wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 
o wszelkich wypadkach, uszkodzeniach ciała, urazach, bójkach, wykryciu 
niedozwolonych substancji (środki odurzające, papierosy, alkohol i inne) lub 
przedmiotów niebezpiecznych, a także w przypadku stwierdzenia 
występowania innych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających na 
terenie szkoły informować dyrektora dyżurnego; 

5) informować wychowawcę (wpisać uwagę w dzienniku elektronicznym) o 
niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerwy; 

6) nie dopuścić do przebywania osób niepowołanych w budynku szkolnym 
podczas przerwy, zgłosić dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób 
niepowołanych; 

7) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego podczas przerwy, przed lekcjami 
lub po lekcjach udzielić uczniowi pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce 
wypadku, a w razie konieczności wezwać pielęgniarkę szkolną lub pogotowie, o 
zaistniałym zdarzeniu powiadomić dyrekcję szkoły i wychowawcę klasy 
(wychowawca zobowiązany jest powiadomić o wypadku rodziców ucznia); 

2. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 
i poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora.  

3. Nauczyciel, który z przyczyn losowych nie może pełnić dyżuru w danym dniu, 
powiadamia o tym fakcie dyrektora dyżurnego. 

7. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dyżur pełni nauczyciel, 
któremu powierzono prowadzenie tych zajęć (na zajęcia poranne o godz. 7:10 
nauczyciel zabiera uczniów z holu szkoły, a po godzinie 15:00 odprowadza swoich 
uczniów do wyjścia ze szkoły). 

4. Nauczyciel opuszcza miejsce dyżurowania po dzwonku na lekcje, gdy uczniowie 
mają zapewnioną opiekę nauczycieli prowadzących kolejną lekcję. 

5. Nauczyciele pełniący dyżur utrzymują kontakt wzrokowy z nauczycielami 
pełniącymi dyżury w miejscach sąsiednich, w przypadku braku nauczyciela starają 
się również tam zapewnić bezpieczeństwo, a o zaistniałej sytuacji informują 
nauczyciela nieobecnego i dyrektora dyżurującego. 

6. Nauczyciele kończący lekcje na I i II piętrze przed przerwami 15 minutowymi 
informują uczniów, by udali się na hol lub boisko. 



7. Nauczyciele klas 1-3 zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa swoim 
wychowankom w czasie przerw, również wtedy, gdy przed ich zajęciami lub zaraz 
po, dzieci mają lekcję z innym nauczycielem. 

III ZASADY PEŁNIENIA DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
MIEJSCACH SZKOŁY  

1. BOISKO (BO1, BO2): 

Sygnał – „jeden dzwonek” oznacza spędzanie długich przerw na boisku.  

Sygnał –„dwa dzwonki” oznacza, że nauczyciele zamiast na boisku pełnią dyżur w 

holu szkoły Na boisko nauczyciele wychodzą pierwsi i wracają ostatni, gdy nie ma już 

tam dzieci. 

2. BLOK SPORTOWY (SPOR): 

Nauczyciel dyżurujący zapewnia bezpieczeństwo uczniom znajdującym się w 

szatniach i kontroluje toalety. 

3. PARTER (PART): 

Nauczyciel kontroluje toaletę, pilnuje, by na parterze i na schodach do szatni nie 

przebywali uczniowie. 

4. PIĘTRO I (P1k1, P1k2), PIĘTRO II (P2k1, P2k2): 

Nauczyciel pełniący dyżur kontroluje toalety i dba o bezpieczeństwo uczniów 

znajdujących się na danym piętrze, również schody po obu stronach. W czasie 

przerwy po 3 i 6. lekcji prosi uczniów o zejście na hol. 

5. HOL-WYJŚCIE (WYJ): 

Nauczyciel dyżurujący uniemożliwia wyjście poza budynek szkolny uczniom, którzy 

po przerwie kontynuują lekcje; pilnuje, by uczniowie przesiadywali na schodach 

prowadzących do szatni. 

6. HOL –Scena (HOLS), HOL-Akwarium (HOLA): 

Nauczyciel dba o bezpieczeństwo i przestrzeganie szkolnych regulaminów m.in. 

dotyczących używania telefonów komórkowych. Uczniowie nie mogą siadać na 

stojących tam stołach, wchodzić na scenę, biegać po holu.  

Po pierwszym dzwonku nauczyciel otwiera oba skrzydła drzwi prowadzących do 

części dydaktycznej, opuszcza hol ostatni, kierując uczniów do sal. (Na holu pozostają 

tylko uczniowie mający zajęcia w bloku sportowym i administracyjnym) 

7. STOŁÓWKA (STOŁ): 

Nauczyciel pilnuje, by znajdowały się tam tylko dzieci, które spożywają posiłek lub 

robią zakupy w szkolnym sklepiku oraz dba o porządek i kulturalne zachowanie 

uczniów (nie wolno uczniom siadać na stolikach lub parapetach). Czuwa nad 

bezpieczeństwem w sąsiednich toaletach we współpracy z nauczycielem 

dyżurującym w części administracyjnej. Po pierwszym dzwonku kieruje uczniów do 

części dydaktycznej. 

8. BLOK ADMINISTRACYJNY (ADM): 

Nauczyciel pilnuje, by uczniowie w czasie przerw nie przebywali w tej części budynku 

bez wyraźnego celu (wizyta u pielęgniarki, wypożyczanie książek, korzystanie z 

toalety itp.). W sposób szczególny należy zwrócić uwagę, czy uczniowie nie schodzą 

do piwnicy, nie przesiadują na schodach lub I piętrze. oraz na zachowanie uczniów w 

toaletach. Po pierwszym dzwonku kieruje uczniów do części dydaktycznej. 

 

 

 



9. SZATNIA (SZAT):  

Nauczyciel pilnuje, by uczniowie w czasie przerw nie przebywali w szatni i na 

schodach do niej prowadzących bez potrzeby, zwraca uwagę na bezpieczeństwo 

uczniów i rzeczy tam pozostawionych.  

 

 

UWAGA! 

Po godzinie 14:10: HOLA oznacza pełnienie dyżuru przez nauczyciela na całym 

parterze w szczególności na holu, a P1k1, P2k2 na całym danym piętrze. 

III. Postanowienia końcowe 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 
w rejonie wyznaczonym do pełnienia dyżuru.  

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

3. Zmiana harmonogramu dyżurów następuje po każdej zmianie tygodniowego 
rozkładu zajęć lekcyjnych. 

4. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego dyżur pełnią nauczyciele wskazani 
przez dyrektora. 

5. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się każdorazową zmianą w planie dyżurów.  

 

 

 

 

 

 


