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REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 

im. Mikołaja Kopernika 

w Stalowej Woli 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

  

Postanowienia ogólne: 

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

podstawowych obowiązków nauczyciela. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom 

pełnego bezpieczeństwa na terenie szkoły.  

2. Dyżury są pełnione zgodnie z harmonogramem a w przypadku zastępstw należy przejąć 

dyżur za nieobecnego nauczyciela przed zastępowaną lekcją, zgodnie z zapisem w 

księdze zastępstw.  

3. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów 

w wyznaczonym miejscu dyżuru. W razie wypadku pod nieobecność nauczyciela 

dyżurującego może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej (ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej dotyczy przypadków gdy nauczyciel obecny na dyżurze nie był 

w stanie zapobiec wypadkowi).  

4. W roku szkolnym 2022/2023, nauczyciele przebywają z uczniami również podczas przerw: 

1) nauczyciel rozpoczynający zajęcia o godzinie 7.15, od godzinie 7.00 jest obecny 

w sali i sprawuje nadzór nad uczniami, 

2) nauczyciel odbywający z klasą ostatnią lekcję (ostatnia lekcja klasy w danym dniu) 

ma obowiązek dopilnować aby klasa opuściła szkołę, podczas przerwy: 

a) I i II piętro – wyjście od strony tarasu,  

b) parter i dolny parter – wyjście od strony parkingu), 

3) nauczyciele współorganizujący kształcenie w klasach integracyjnych, sprawują 

opiekę nad swoimi uczniami w salach lekcyjnych, 

4) nauczyciel, który na danej przerwie nie ma wyznaczonego dyżuru na korytarzu 

spędza przerwę wraz uczniami w sali lekcyjnej, w której ma najbliższe zajęcia. 

Ustala się następujące miejsca pełnienia dyżurów: 

PARTER: 

hol główny – wejście główne do szkoły,  

hol główny – obok klatki schodowej i toalet, 
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hol główny – wyjście na dziedziniec szkoły, 

wyjście od strony parkingu 

I PIĘTRO: 

korytarz przy salach 101 – 102 + schody,  

korytarz przy salach 105 – 107 + toalety,  

korytarz przy salach 108 – 109+ schody. 

II PIĘTRO: 

korytarz przy salach 200 – 202 + schody,  

korytarz przy sali 203 + toalety,  

korytarz przy salach 205 – 208 + schody. 

W miesiącach wiosennych i letnich, w dniach słonecznej pogody wyznaczane będą dodatkowe 

dyżury na tarasie szkoły i w pobliżu placu zabaw. 

Za bezpieczeństwo uczniów przebywających na dolnym parterze, odpowiadają nauczyciele 

prowadzący zajęcia z tymi uczniami (nauczyciele oddziałów zerowych, klas pierwszych, 

wychowawcy świetlicy, nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe i nauczyciele 

wychowania fizycznego). 

4. Dyżury rozpoczynają się o godz. 7.00, a kończą 10 minut po zakończeniu 

zajęć lekcyjnych w szkole.  

5.  W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły, dyżur 

pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć lub sam je podjął.  

 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 

  

1. Dyżur rozpoczyna się z dzwonkiem na przerwę. Należy rozpocząć go w czasie możliwie 

najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji. Jeżeli nauczyciel prowadzi lekcję na godzinie 

poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z dzwonkiem i niezwłocznie udać się 

na miejsce dyżuru.  

2. Dyżur kończy się dzwonkiem na lekcję. Nauczyciel dyżurujący w możliwie najkrótszym 

czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy.  

3. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie 

wicedyrektora lub dyrektora.  
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4. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami, które przeszkadzają 

w rzetelnym pełnieniu dyżuru. W czasie dyżuru dokonuje obchodu wszystkich miejsc 

objętych dyżurem.  

5. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela pełniącego dyżur jest zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom i egzekwowanie zachowań zgodnych z obowiązującym w szkole 

regulaminem oceniania zachowania. 

6. Nauczyciel dyżurny kontroluje stan higieniczno-sanitarny w miejscu dyżuru. Zwraca 

uwagę na wszelkie przejawy niszczenia mienia szkoły i innych uczniów.  

7. Nauczyciel dyżurny zgłasza rażące przejawy łamania przez ucznia regulaminu zachowania 

podczas przerw wychowawcy klasy.  

8. Nauczyciel pełniący dyżur zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie 

jest w stanie sam usunąć.  

9. Nauczyciel pełniący dyżur na parterze budynku współpracuje z woźnym. Nie dopuszcza do 

przebywania osób postronnych w budynku podczas przerw.  

10. Nauczyciel pełniący dyżur ma prawo ustalić powody obecności w szkole (a w razie 

potrzeby personalia) nieznanych osób, jak również udzielić informacji interesantom. 

 

 

Postanowienia końcowe: 

  

1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w widocznych miejscach, na 

korytarzach szkoły i w pokoju nauczycielskim. 

2. Nauczyciele mają prawo zgłaszania do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej wszelkich 

propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły. 

 


