
REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. SZYMONA SZYMONOWICA                                

W ZAMOŚCIU 

Podstawa prawna: 

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 2016r.- Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018 r., poz.59),  

3) art. 6 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 

1189),  

4) Statutu Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu.  

I. Postanowienia ogólne 

1. Sformułowanie „dyżur” odnosi się do wszystkich przerw międzylekcyjnych w trakcie 

których odbywają się zajęcia lekcyjne oraz 10 minut przed pierwszą godziną zajęć 

lekcyjnych.  

2. Celem organizowania dyżurów nauczycieli podczas przerw  jest zapewnienie opieki                   

i bezpieczeństwa uczniom przy jednoczesnym zapewnieniu im maksimum 

odpoczynku po odbytych zajęciach i przed kolejnymi lekcjami.  

3. Dyżur nauczycieli jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego 

szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela, za które nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

4. Miejscem dyżuru są: korytarze, sale lekcyjne, sanitariaty.  

5. Do pełnienia dyżurów zobowiązani są wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły                   

z wyjątkiem osób, które dyrektor szkoły zwolnił z pełnienia tych obowiązków na 

podstawie odpowiednich zaświadczeń lekarskich. 

6. Ze względu na specyfikę swoich obowiązków, dyżurów nie pełnią nauczyciele 

biblioteki szkolnej, pedagog szkolny oraz nauczyciele pracujący w danej chwili na 

świetlicy szkolnej.  

7. W ramach realizacji zadań wynikających z praktyk, dyżur mogą pełnić również 

studenci praktyk pedagogicznych. 

8. Harmonogram dyżurów na dany rok szkolny dyrektor szkoły przedstawia 

nauczycielom na zebraniu rady pedagogicznej. Do momentu ustalenia harmonogramu 

– dyżury pełnione są na podstawie doraźnych zleceń dyrektora szkoły. 

9. Nauczyciel odbywający zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje także jego 

dyżur przed rozpoczęciem zajęć lub po zakończonej lekcji. Jeśli nauczyciel w tym 

czasie pełni własny dyżur, zgłasza to do dyrekcji szkoły, który do pełnienia dyżuru 

wyznacza innego nauczyciela.  

10. Nauczyciel przejmujący zastępstwo jest zobowiązany sprawdzić harmonogram 

dyżurów nauczyciela nieobecnego, za którego przejmuje zastępstwo i przejąć za tego 

nauczyciela dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalony na dany rok szkolny.  



II. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur 

1. Nauczyciele zobowiązani są punktualnie rozpoczynać dyżur w wyznaczonym miejscu, 

zgodnie z harmonogramem dyżurów.  

2. Nauczyciele nie zajmują się w czasie pełnienia dyżuru czynnościami 

przeszkadzającymi w rzetelnym pełnieniu dyżuru.  

3. Nauczyciele pełniący dyżur są zobowiązani do wpływania na właściwą dyscyplinę 

zachowania uczniów w trakcie trwania przerw.  

4. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem i właściwym zachowaniem uczniów, zwraca 

uwagę na zachowanie niestosowne lub zagrażające zdrowiu bądź życiu ucznia. 

5. Jeśli w trakcie dyżuru nauczyciel zauważy sytuację  lub zdarzenie, które wymaga 

natychmiastowej reakcji powiadamia o tym innego pracownika szkoły, którego              

ma w zasięgu wzroku lub kontaktuje się z dyrekcją szkoły.  

6. Nauczyciel dyżurujący informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu                       

się uczniów danej klasy w czasie przerwy. 

7. W razie zaistnienia wypadku podczas przerwy,  nauczyciel dyżurujący udziela 

uczniowi pierwszej pomocy, zabezpiecza miejsce wypadku, a w razie konieczności 

wzywa pielęgniarkę szkolną lub pogotowie. 

8. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły i wychowawcę klasy, 

a dalsze kroki podejmowane są zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole. 

9. W przypadku stwierdzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających                       

na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrekcję szkoły. 

10. Dyżur kończy się wraz ze dzwonkiem na rozpoczęcie kolejnych zajęć lekcyjnych. 

11. Samowolne opuszczenie przez nauczyciela dyżuru jest naruszeniem obowiązków 

pracowniczych.  

12. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga 

za sobą konsekwencje służbowe. 

III. Postanowienia końcowe 

1. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania 

się  z regulaminem i zobowiązuje do jego przestrzegania.  

2. Zmiany regulaminu następują  w drodze jego uzgodnienia z radą pedagogiczną. 

3. Regulamin dyżurów obowiązuje od dnia 5 grudnia 2018 r.  

 

 


