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16. REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ 

 

W oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi 

zmianami), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.  (Dz. U. z 2003r. nr. 6, 

poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach, 

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej 

ustala się poniższe zasady dyżurów nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów  

w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu. 

2. Plan dyżurów układa zespół nauczycieli powołany przez dyrekcję szkoły. 

 W przypadku zmiany planu zajęć, należy niezwłocznie dokonać korekty harmonogramu 

dyżurów. 

3. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno wychowawczego szkoły i wchodzi  

w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

4. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 

5. Podczas zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada 

nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

6. Zastępstwo na dyżurze za nieobecnego nauczyciela wyznacza wicedyrektor ustalający 

zastępstwa. 

7. Nauczyciele organizujący wyjazd lub wyjście z klasą, a mający w tym czasie dyżur 

powiadamiają dyrekcję o konieczności dokonania zastępstwa. 

 

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 

1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z harmonogramem  

dyżurów nauczycielskich. 
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2. Natychmiast po dzwonku na przerwę lub o wyznaczonej godzinie przed lekcjami zajmuje 

stanowisko na miejscu dyżuru i opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu,  

w którym dyżurował. 

3. Jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu 

dyżuru. 

4. W sytuacjach szczególnych (nagłe zdarzenie lub wypadek)  nauczyciel dyżurny ma 

obowiązek podjąć wszechstronne działania w celu zapewnienia uczniom jak najszybszej 

pomocy. 

5.  Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia 

szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów  

i pracowników szkoły. 

6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie 

jest w stanie sam usunąć. 

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

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

i poinformowania o tym fakcie dyrektora. 

9. Pełniący dyżur na parterze współpracuje z pracownikiem obsługi. Nie dopuszcza  

do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy. 

 

III. Postanowienia szczegółowe 

Dla budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12: 

1.  Dyżur przez pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7
20

, a po ostatniej godzinie 

kończy się o 14
55

. 

2. Miejscem dyżuru nauczyciela są: 

a. korytarz w szatni i schody do półpiętra, 

b. korytarz na parterze, schody do półpiętra w kierunku szatni i w kierunku pierwszego piętra, 

mały korytarz w kierunku stołówki szkolnej, łazienki uczniowskie, 

c. korytarz na pierwszym piętrze i schody do półpiętra w kierunku drugiego piętra i w kierunku 

pierwszego piętra, łazienki uczniowskie, 

d. korytarz na drugim piętrze i schody do półpiętra w kierunku pierwszego piętra, mały korytarz 

w kierunku gabinetu stomatologicznego, łazienki uczniowskie. 

e. Nauczyciele  w-f  sprawują jednoosobowe dyżury na korytarzach przy salach gimnastycznych 

w godzinach od 7
20

 do 14
55

. 
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Dla budynku przy ul. Szkolnej 53: 

1. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się: 

a. godz. 7
30

 - dla nauczycieli klas IV-VI, 

b. godz. 7
20

 - dla nauczycieli klas I-III. 

2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 

3. Ustala się następujące miejsca pełnienia dyżurów oraz osoby odpowiedzialne  

za bezpieczeństwo uczniów w danej strefie: 

a. bawialnia - nauczyciele uczący w salach 1-4, 

b. stołówka - nauczyciele uczący w klasach IV-VI, 

c. hol (parter) nauczyciele uczący w klasach IV-VI  oraz  nauczyciele uczący w klasach  

I-III przed rozpoczęciem zajęć (przy szatniach), 

d. I piętro - nauczyciele uczący w klasach IV-VI oraz nauczyciele uczący w klasach  

I-III, 

e. II piętro - nauczyciele uczący w klasach IV-VI oraz nauczyciele uczący w klasach 

 I-III, 

f. obiekty sportowe, korytarz i pływalnia szkolna  - nauczyciele uczący wychowania fizycznego  

i instruktorzy pływania. 

4. Nauczyciel pełniący dyżur przekazuje w trakcie przerwy klucz za pośrednictwem innego 

nauczyciela niepełniącego dyżuru do pokoju nauczycielskiego. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie 

dyżurowania. 

2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich 

propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom. 

3. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą 

konsekwencje służbowe. 

 

 

  

 


