
Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych 

 
 

Podstawa prawna:  

 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 

2572 ze zm.);  

2) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 

69).  

3) Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce 

 

 

§ 1 

Dyżur obowiązuje każdego nauczyciela z wyjątkiem kobiet w ciąży udokumentowanej 

zaświadczeniem lekarskim. 

 

§ 2 

 

W Szkole Podstawowej nr 4 dyżury są w następujących sektorach: 

I sektor – parter budynku szkoły 

  podsektor A – korytarz prowadzący do łazienek chłopców, łazienki chłopców, korytarz 

przy wejściu głównym, korytarz do sali nr 4, wyjście na plac apelowy przy sali nr 17 

(świetlica), 

  podsektor B – korytarz od sali nr 4 do sali nr 7, schody prowadzące na I piętro, 

  podsektor C – korytarz, szatnie i łazienki w sektorze sportowym, 

II sektor – I piętro, schody na parter, korytarz prowadzący do łazienek dziewcząt, łazienki 

dziewcząt, 

III sektor – szatnia, wejście do szatni, wyjście z szatni, 

IV sektor – plac apelowy. 

 

§ 3 

Nauczyciel rozpoczyna i kończy dyżur zgodnie z planem dyżurów opracowanym na dany rok 

szkolny. 

§ 4 

Nauczyciel odbywający zastępstwo za nieobecnego nauczyciela jest zobowiązany także do 

pełnienia za niego dyżuru. 



§ 5 

Dyżur w szatniach i łazienkach w sektorze sportowym pełnią nauczyciele wych. fizycznego. 

 

§ 6 

Wychowawcy oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych, drugich i trzecich szkoły 

podstawowej nie są uwzględniani w harmonogramie dyżurów, ponieważ podczas przerw 

sprawują opiekę nad swoimi wychowankami i czuwają nad ich bezpieczeństwem. 

 

§ 7 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

1. Nauczyciel dyżurujący udaje się na miejsce dyżuru zgodnie z planem dyżurów 

niezwłocznie po dzwonku na przerwę i opuszcza je po dzwonku na lekcję. 

2. Przez cały czas trwania dyżuru obserwuje uczniów i interweniuje w razie ich 

negatywnego zachowania. 

3. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i 

egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności: 

 zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w 

sanitariatach oraz w zakamarkach, 

 nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego, 

 dba o czystość poprzez wymaganie od uczniów niezaśmiecania budynku i 

wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach, 

 eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

 dba o przestrzeganie zasad zmieniania obuwia. 

4. Zawiadamia specjalistę ds. administracyjnych lub dyrektora szkoły o niszczeniu 

mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

uczniów i pracowników szkoły. 

5. W przypadku, gdy uczeń uległ wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do: 

 udzielenia pierwszej pomocy (o ile istnieje taka konieczność), 

 wezwania odpowiednich służb medycznych, 

 powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku, 

 zabezpieczenia miejsca wypadku, 

 zgłoszenia zaistniałego wypadku do wpisu w książce ewidencji wypadków. 



6. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, obrazy itp.) 

przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę.  

7. Informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerwy. 

8. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, 

jak: prowadzenie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i 

czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. czytanie 

gazetek, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów itp.) 

9. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 

poinformowania o tym fakcie dyrektora. 

10. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas 

przerwy. 

11. Zgłasza w sekretariacie szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych. 

 

§ 8 

W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów zobowiązuje się 

wszystkich nauczycieli do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych. 

Nauczyciele opuszczają pokój nauczycielski niezwłocznie po dzwonku na lekcje i 

wpuszczają do sal lekcyjnych uczniów powracających z przerwy. 

 

§ 9 

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa ucznia na terenie szkoły. 

 

 Regulamin pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną na zebraniu                                                                                  

w dniu 14 grudnia 2017 r. 

Tracą moc Obowiązki nauczyciela dyżurującego w Zespole Szkół nr 4 w Ostrołęce obowiązujące                                                

od dnia 16 września 2015 r. 

 


