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REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY 
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Podstawa prawna: 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. 
Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie; 

2) Dyrektorze, Wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora w Szkole; 
3) Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela przedmiotu i nauczyciela 

współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wychowawcę świetlicy oraz specjalistę 
zatrudnionych Szkole; 

 

Rozdział I 

 Postanowienie ogólne 

§ 1 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego Szkoły i wchodzi 
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Celem dyżuru jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. 
3. Nauczyciele w ramach swoich obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów 

w czasie przerw międzylekcyjnych wg ustalonego harmonogramu. 
4. Na polecenie dyrektora lub wicedyrektorów, nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia dyżuru 

poza jego harmonogramem.  
5. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. 
6. Harmonogram dyżurów przygotowywany jest w oparciu o plan lekcji i po każdej jego zmianie.  
7. Harmonogram dyżurów może być modyfikowany również w sytuacji, gdy wymaga tego 

zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów.  
8. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, sekretariacie Szkoły i gabinecie 

wicedyrektora. 
9. Dyżury pełną wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 

w świetlicy, specjalistów pracujących w 60 - minutowym trybie organizacji zajęć, 
pracowników biblioteki oraz kobiet w ciąży. 

10. Miejscem dyżurów są: korytarze, szatnie, sanitariaty, stołówka ( w czasie przerwy obiadowej) 
oraz plac wewnętrzny szkoły tzw. patio (w miesiącach wiosennych i letnich oraz w pogodne 
dni). 

11. Korytarze są podzielone na sektory oznaczone literami. Każdy z dyżurujących nauczycieli pełni 
dyżur we wskazanym sektorze. 

12. Dyżury obejmują wszystkie przerwy od początku zajęć ( od godziny 7:45 ) do ich zakończenia. 



13. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje również jego dyżur 
po odbytej lekcji.  Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to wicedyrektor Szkoły  
wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

14. W przypadku nieobecności nauczyciela i braku zorganizowania za niego zastępstwa 
wicedyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

15. Podczas imprez i uroczystości szkolnych dyżur pełnią nauczyciele, których klasy biorą udział 
w uroczystości lub ci, którzy zgodnie z planem lekcji mają zajęcia w danej klasie. 

16. W czasie przerw 20 - minutowych sala gimnastyczna może być udostępniona uczniom. 
Udostępnienie sali będzie następowało tylko w te dni, gdy warunki atmosferyczne 
uniemożliwiają uczniom wyjście na patio. W sali zapewniony jest dyżur minimum dwóch 
nauczycieli.  

17. W Szkole może zostać zorganizowana na czas przerw sala ciszy.  
18. W czasie przerw międzylekcyjnych szatnie są zamknięte. Mogą z nich korzystać tylko ci 

uczniowie, którzy przyszli do Szkoły lub z niej wychodzą.  
19. W sytuacji absencji nauczycieli powyżej 7 osób, wicedyrektor może zorganizować dodatkowy 

harmonogram dyżurów, wyznaczając kolejną liczbę nauczycieli do pełnienia dyżuru. 
 
 

Rozdział II 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

§ 2 

1. Nauczyciel pełni dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów. 
2. Nauczyciel czynnie pełni dyżur, tzn. uważnie obserwuje zachowanie uczniów, czuwając nad 

ich bezpieczeństwem, chodzi po wyznaczonych sektorach, monitoruje sanitariaty i szatnie. 
3. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie po zakończeniu lekcji znaleźć się na miejscu swojego 

dyżurowania i opuścić je w momencie rozpoczęcia następnej lekcji, sprawdzając stan rejonu 
w którym dyżurował. 

4. Nauczyciel reaguje na wszystkie zauważone sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 
wydaje polecenia i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a  w szczególności: 

1) zakazuje biegania budynku szkoły, spędzania przerw w sanitariatach i szatniach; 
2) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów; 
3) reaguje na przejawy wandalizmu wśród uczniów 

5. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia 
szkolnego lub innych usterkach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz 
pracowników szkoły. 

6. W przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia sekretariatu Szkoły i udzielenia pomocy przedmedycznej. 

7. Nauczyciel dyżurujący informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów 
w czasie przerw.  

8. Nauczyciel nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia tymczasowego zastępstwa i 
powiadomieniu wicedyrektora.  

 


