
REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW W CZASIE PRZERW  

SP 39 w Szczecinie  
 

1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem 

wywieszonym w pokoju nauczycielskim. Wszystkie dyżury rozpoczynają się o godz. 

7.45. 

 

2.  Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Nauczyciel pełniący dyżur 

powinien być na korytarzu nie później niż 30 sekund po dzwonku. Jeżeli prowadzi 

lekcję na godzinie poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z dzwonkiem 

i natychmiast udać się na korytarz. 

 

3. Po dzwonku na lekcję - na parterze, na piętrze pozostaje jeden dyżurujący nauczyciel 

i sprawuje opiekę nad wszystkimi uczniami do czasu przejęcia opieki przez 

nauczyciela przedmiotu, do czasu wejścia do klas lekcyjnych wszystkich uczniów 

przebywających na korytarzu. 

 

4. Nauczyciele wyznaczeni w palnie dyżurów w obszarze 1-4 , a także w szatni, w dni, 

w które wejście główne jest otwarte, sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi 

na podwórku szkolnym. Monitorują bezpieczeństwo uczniów w okolicy placu zabaw, 

na boiskach sportowych oraz w okolicy tzw. domku (o możliwości korzystania z 

podwórka szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły).  

 

Nauczyciel pełniący dyżur na piętrze (kl. 6-8 i 3/gim) uczniów, którzy nie wychodzą 

na boisko szkolne, sprowadza na dolny korytarz na parterze i sprawuje dyżur nad 

uczniami przebywającymi w budynku szkoły. 

 

5. Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany do aktywnego pełnienia dyżuru- reaguje 

natychmiast na wszystkie nieprawidłowe zachowania dzieci. Podczas pełnienia 

dyżurów obowiązuje zakaz rozmawiania z innym nauczycielem, rodzicem, 

pracownikiem szkoły. 

 

6. Nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do pilnowania schodów prowadzących na 

inne piętra szkoły - uczniowie nie mogą na nich przebywać i utrudniać innym 

swobodne poruszanie się. Szczególną uwagę należy zwracać na to, aby uczniowie klas 



starszych nie wchodzili na górny hol wyznaczony dla dzieci z edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 

7. Nauczyciel dyżurujący w szatni szkolnej ma obowiązek zwracać uwagę na to, czy 

uczniowie noszą obuwie zmienne. 

 

8. W czasie nieobecności nauczyciela wyznaczonego do pełnienia dyżuru obowiązuje 

grafik dyżurów zastępczych. 

 

Nauczyciel mający płatne zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje na siebie 

także jego obowiązek dyżuru na przerwie (przed i po lekcji). Jeżeli dyżury pokrywają 

się, ma obowiązek zgłoszenia tego wicedyrektorowi. 

 

9. Zakres czynności nauczyciela podczas pełnienia dyżuru: 

 

• dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez kontrolę realizacji przez 

uczniów regulaminu zachowania w czasie przerw; 

• nadzór nad toaletami i ich wykorzystywaniem jedynie do właściwych celów; 

• zgłaszania rażących przejawów łamanie dyscypliny wychowawcom danej klasy; 

• reagowanie na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia i bezpieczeństwa 

uczniów i pracowników szkoły, informowanie o takich sytuacjach dyrekcji szkoły; 

• dbałość o mienie szkoły: wszelkie przejawy dewastacji mienia należy po zakończeniu 

dyżuru zgłosić pracownikowi niepedagogicznemu (woźnej) lub kierownikowi 

administracyjnemu. W miarę możliwości należy ustalić winnego powstałej szkody. W 

stosunku do uczniów, którzy poczynili te szkody i ich rodziców, wyciągnięte będą 

konsekwencje finansowe. 

 

 

Regulamin obowiązuje od 10 maja 2019 


