
Regulamin dyżurów nauczycieli 

Szkoły Podstawowej Nr 203 im. A. J. Żabińskich  

w Warszawie  
  

  

 I. Postanowienia ogólne: 

1. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego 
zmianie. 

2.Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie wicedyrektora oraz 
w dokumentacji szkoły. 

3. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego szkoły      

 i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

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

w czasie przerw lekcyjnych i przed lekcjami według ustalonego harmonogramu. 

6. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z wyjątkiem kobiet w ciąży. 

7. Dyżury pełnione są od godziny 7.45 do momentu zakończenia lekcji, wg. ustalonego 
harmonogramu. Za bezpieczeństwo uczniów najdłużej przebywających w szkole (kółka 
zainteresowań, konsultacje) odpowiada nauczyciel prowadzący lekcje bądź zajęcia. 

8. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele pełnią dyżur na boisku 
szkolnym. W harmonogramie dyżurów jest to osoba ,przy której nazwisku jest wypisany skrót b. 

9. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje również jego dyżur. 
Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, dyrektor szkoły lub jego zastępca wyznacza 
innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

10. W razie spóźnienia nauczyciela dyżurującego, jego obowiązki przejmują pozostali dyżurujący. 

11. Rejony dyżurów nauczycieli: 

- korytarz przy szatni i sali gimnastycznej (1 osoba – przed lekcjami od godz. 7.45, po 3,5,6 lekcji) 

- korytarz na parterze, schody - 2 osoby,( w okresie otwartego boiska 1 osoba) – od 1 do 7 lekcji. 

- korytarz na I piętrze, schody - 3 osoby, (w okresie otwartego boiska 2 osoby) – przed lekcjami   

  o 7.45, oraz od 1 do 7 lekcji. 

- korytarz na II piętrze, schody - 1 osoba,(przed lekcjami o 7.45, oraz po 1,2,3,4,5,6,7 lekcji,  

  nauczyciele mający lekcję w salach na II piętrze). 

- boisko szkolne - 2 osoby (w okresie otwartego boiska – po 3,4,5,6 lekcji) 



12. Miejsca dyżurów podzielone są na strefy: I piętro (strefa 1- s. 10,12,13 pokój nauczycielski, 
strefa 2 – s. 13,14,15, strefa 3 – s. 15,16,17,18,19) 

 

 III. Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 

 

1.Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów 
nauczycielskich. 

2.Udaje się na miejsce dyżuru niezwłocznie po dzwonku na przerwę. 

3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie pełnionego 
dyżuru. 

4.Nauczyciel pełni dyżur w sposób aktywny, reaguje na wszelkie przejawy zachowania 
odbiegające od przyjętych norm, nie zajmuje się sprawami postronnymi jak przeprowadzanie 
rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami które przeszkadzają        w 
rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów, czytanie…). 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do eliminowania wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu          i 
życiu uczniów, wydawania zakazów i egzekwowania ich wykonania przez uczniów, a w 
szczególności dbania o respektowanie zasad, czyli: 
a) zakazywania biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w toaletach oraz 

zakamarkach, 

b) eliminowania gier i zabaw zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, 

c) niedopuszczania do samowolnego opuszczania budynku szkoły przez uczniów, 

d) zabraniania przebywania dzieciom w klasie bez opieki nauczyciela,  

e) kontrolowania zachowania uczniów w toaletach,  

f) dbania o porządek w miejscu pełnienia dyżurów,  

g) reagowania na przejawy agresji fizycznej i słownej uczniów; 

h) pełnienia nadzoru nad uczniami w przebieralniach wf 

6. W przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do: 

- udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność, 

- wezwania pielęgniarki szkolnej, 

- powiadomienia dyrektora lub wicedyrektora szkoły, rodzica o zaistniałym wypadku, 

- zabezpieczenia miejsca wypadku, 

- wpisu do zeszytu zgłoszenia wypadku. 

7. Nauczyciel natychmiastowo reaguje w przypadku pojawienia się na terenie szkoły osób 
postronnych. 

8. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa                     i 
poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora. 



9. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel dyżurujący w możliwie 
najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy.  

10. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest odprowadzenie uczniów klas I – III do szatni, klasy lub 
świetlicy po ostatniej godzinie lekcyjnej. 

11.Nauczyciel zgłasza kierownikowi administracyjnemu wszelkie zauważone usterki techniczne, 
uszkodzenia urządzeń oraz inne zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia. 

12. W przypadku organizowanego przez nauczyciela wyjścia ze szkoły (wycieczka, kino, teatr, itp. 
), kto będzie za niego pełnił dyżur ustala wicedyrektor. 

13. W harmonogramie dyżurów mogą być dokonane zmiany lub zlecone dodatkowe dyżury 
wynikające z konieczności zapewnienia uczniom opieki. 

  

 III. Postanowienia końcowe: 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w rejonie 
dyżurowania. 

2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrekcji szkoły wszelkich propozycji związanych z 
usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom szkoły. 

3. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą 
konsekwencje służbowe. 

 

 

MAJĄC NA UWADZE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
IRODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIÓW ZOBOWIĄZUJEMY DO  PRZESTRZEGANIE ZASAD - 
PREWENCYJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 
PODCZAS PEŁNIENIA DYŻURÓW: 

 

-    przypominanie obowiązku zasłaniania ust i nosa (obowiązek noszenia maseczek) 

-    ograniczone przemieszczanie się po szkole (uczniowie bezwzględnie przebywają w   

     wyznaczonych strefach) 

-    wietrzenie korytarzy szkolnych (monitorowanie otwierania uchylnie okien) 

-    zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego ( z uwzględnieniem warunków  

     pogodowych i powiadomień smogowych)  

-    przypominanie i egzekwowanie dostosowywanie się do obowiązujących  

     harmonogramów/planów dnia, np.: korzystanie ze stołówki szkolnej,  spędzanie przerw w    

     wyznaczonych miejscach (boisko szkolne/korytarz/sala), bezpieczne korzystanie z szatni –   

     ograniczenie pobytu do niezbędnego czasu na przebranie się. 


