
1 
 

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2021/2022 z dn. 14 września 2021 r. 

 

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce 

 

Podstawa Prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4, 

1237), Rozporządzenie MENiS z dnia 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.), 

Statut Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce.  

 

1. Dyżur rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie dyżurów i obejmuje 

wszystkie przerwy międzylekcyjne do zakończenia zajęć w szkole. 

2. Harmonogram dyżurów układa dyrektor szkoły lub inna wskazana osoba.  

3. Nauczyciel pełni dyżur zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów  

i bieżącymi zastępstwami uwzględniającymi nieobecności nauczycieli dyżurujących. 

4. Harmonogram dyżurów jest wywieszony w pokoju nauczycielskim i na tablicy 

ogłoszeń na korytarzach szkolnych.  

5. Czas trwania dyżurów jest proporcjonalny do ilości godzin dydaktycznych 

poszczególnych nauczycieli.  

6. Dyżury nauczycieli w stołówce szkolnej podczas posiłków określa harmonogram 

dyżurów.  

7. Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają, uczniowie mogą wychodzić na boisko 

szkolne na długich przerwach. Opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele dyżurujący 

na górnym i dolnym korytarzu. O możliwości wyjścia na boisko  decyduje nauczyciel 

dyżurujący na dolnym korytarzu.  

8. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

uczniów  w obszarze dyżurowania. 

9. Do obowiązków nauczyciela dyżurującego należy: 

a. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,  

b. przeciwdziałanie niekulturalnym postawom, wulgarnym, agresywnym, 

zagrażającym bezpieczeństwu uczniów, 

c. niedopuszczenie do biegania i krzyków na korytarzach szkolnych,  

d. informowanie wychowawców poszczególnych klas o niestosownym 

zachowaniu ich uczniów,  

e. realizowanie zarządzeń porządkowych dyrektora dotyczących ogółu uczniów,  

f. swoją aktywną i czynną postawą nauczyciel powinien zapewnić 

bezpieczeństwo wszystkim uczniom na obszarze w obszarze dyżurowania,  

g. nauczyciel w miarę możliwości zaczyna dyżur punktualnie, przy 

uwzględnieniu czasu potrzebnego na niezbędne czynności związane  

z zakończeniem lekcji i dojście na miejsce dyżuru. 
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10. Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest 

naruszeniem przepisów BHP. 

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

i poinformowania o tym fakcie dyrektora.  

12. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurujący zobowiązany 

jest do postępowania zgodnie z ustaloną procedurą.  

 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  14 września 2021 r.  


