
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE 

 

I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Dyżur jest częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego 
szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków 
nauczyciela. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie 
uczniom bezpieczeństwa na terenie SP9. 

2. Dyżury są pełnione zgodnie z opracowanym przez 
wicedyrektorów harmonogramem oraz w przypadku 
zastępstw zgodnie z zapisem zmian ujętych na tablicy 
informacyjnej w pokoju nauczycielskim.  

3. Nauczyciel pełniący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo dzieci w wyznaczonym rejonie. W razie 
wypadku pod nieobecność nauczyciela dyżurującego, może 
on być pociągnięty do odpowiedzialności karnej 
(ubezpieczenie OC dotyczy przypadków gdy nauczyciel jest na 
dyżurze, a nie był w stanie zapobiec wypadkowi). 

4. Ilość dyżurów ustalona jest proporcjonalnie do ilości godzin 
lekcyjnych. 

5. Jeżeli nie mają przydzielonych stałych dodatkowych godzin 
dydaktycznych, z dyżurów zwolnieni są: 

a) nauczyciele świetlicy 
b) pedagog szkolny, psycholog, logopeda 
c) nauczyciele biblioteki 
d) nauczyciel przedstawiający odpowiednie zaświadczenie 

lekarskie 
e) wychowawcy oddziałów przedszkolnych 

6. Nauczyciele pracujący w bibliotece, świetlicy i oddziałach 
przedszkolnych odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów 



przebywających na terenie biblioteki, świetlicy  i oddziałów 
przedszkolnych w godzinach ich pracy. 

7. Częściowo mogą być zwolnieni z dyżurów nauczyciele: 
administratorzy sieci LIBRUS, protokolant Rady Pedagogicznej 
bądź inni nauczyciele, w zależności od przydzielonych zadań. 

8. Strefy dyżurów w SP9: 
 
hol – hol przy świetlicy, 
psch/b4 – wejście główne do budynku szkoły i strona 
frontowa, dzieciom nie wolno przebywać przed budynkiem 
SP9 lub boisko 4- chodnik wzdłuż SP9 aż do płotu i bramy 
wejściowej oraz połowa boiska trawiastego, 
ps/b1 – toalety na parterze, drzwi wejściowe na hol lub na 
boisku 1 - plac zabaw i piaskownica, 
ph – hol główny na parterze, 
1ps/b2 – hol na I piętrze przy salach: 72,73,74,77,78 oraz 
schody lub boisko 2 do siatkówki i kosza oraz druga połowa 
boiska trawiastego, 
1pt – hol na I piętrze przy WC, kontrola toalet, 
1ph – hol główny na I piętrze, 
2ps/b3 – hol na II piętrze przy salach 91,93,94,bibliotece, 
schodach lub boisko 3 do piłki nożnej, część parkingu, zaułek 
wzdłuż nowej sali do karate, 
2pt – hol przy WC, kontrola toalet, 
2ph – hol główny. 

9. W sytuacji gdy uczniowie wychodzą na boisko, nauczyciele 
pełniący dyżur przy toaletach przejmują obowiązki osób, które 
dyżurują w tym czasie na boisku : 
ph ---ps/b1 
1pt ---1ps/b2 
2pt ---2ps/b3 
oraz  parter hol --- psch/b4 



10. Nauczyciele pełnią dyżur na boisku szkolnym (w zależności 
od pogody) podczas przerw w godzinach: 
10.00-10.10 
10.55-11.05 
11.50-12.10 
12.55-13.10 
13.55-14.05 

11. Nauczycieli podczas dyżurów mogą wspomagać pracownicy 
obsługi. 

12. W razie konieczności opuszczenia miejsca dyżuru przez 
nauczyciela z powodu ważnych okoliczności, wicedyrektor szkoły 
wyznacza nowego nauczyciela dyżurującego w jego zastępstwie. 

 

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 
1. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Należy 

objąć go w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu 
własnej lekcji. Jeżeli nauczyciel prowadzi lekcję na godzinie 
poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z 
dzwonkiem i niezwłocznie udać się na miejsce w strefie 
dyżuru. 

2. Każdy nauczyciel przejmuje obowiązki nauczyciela 
dyżurującego, jeżeli zauważy jego nieobecność  na początku  
lub na końcu przerwy, w danej strefie dyżurowania. 
Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły bez opieki 
nauczyciela. 

3. Dyżur kończy się wraz z wejściem uczniów do sal lekcyjnych. 
Nauczyciel w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek 
dotarcia do swojej klasy. W sytuacji nieobecności nauczyciela 
uczącego, dyżurujący dozoruje klasę aż do przybycia 
spóźnionego pedagoga. Uczniowie nie mogą pozostawać bez 
opieki na korytarzu. 



4. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 
poinformowania o tym fakcie wicedyrektorów lub dyrektora 
szkoły. 

5. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas aktywny, nie zajmuje się 
sprawami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 
Nie czyta gazetek, nie sprawdza klasówek, nie odpytuje 
uczniów, nie rozmawia z rodzicami. W czasie pełnienia 
dyżuru dokonuje obchodu wszystkich miejsc w swojej strefie. 

6. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest 
dopilnowanie bezpieczeństwa i  zwracanie uwagi  na 
przestrzeganie regulaminu zachowania uczniów w czasie 
przerw. Szczególnie w miejscach nieobjętych monitoringiem 
jak: toalety, schody, boiska, plac zabaw. 

7. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje 
zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i 
egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności: 

a) zakazuje wchodzenia do toalet dużych grup uczniów, 
b) zabrania uczniom kl. VI korzystania z placu zabaw, 
c) zakazuje biegania na przerwach w budynku szkoły oraz 

spędzania przerw na schodach, czy długiego 
przesiadywania w toaletach, 

d) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu 
uczniów. 

e) eliminuje nieodpowiednie z punktu wychowawczego 
zachowania uczniów. 

8. W sytuacjach szczególnych, wypadek lub nagłe zachorowanie 
dziecka, nauczyciel dyżurny ma obowiązek: 

a) udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, o ile 
istnieje taka konieczność, 

b) wezwania pielęgniarki szkolnej lub odpowiednich służb 
medycznych, 

c) powiadomienia dyrektora szkoły  i kierownika BHP  
o wypadku, 



d) zabezpieczenia miejsca wypadku. 
9. Nauczyciel dyżurny zapobiega wandalizmowi, zwraca uwagę 

na wszelkie przejawy dewastacji mienia i w miarę możliwości 
ustala winnego powstałej szkody oraz informuje dyrekcję 
szkoły. 

10. Nauczyciel dyżurny zgłasza wychowawcy rażące przejawy 
łamania przez ucznia regulaminu zachowania się podczas 
przerw oraz ma obowiązek odnotować tę uwagę w dzienniku 
LIBRUS. 

11. Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel może wykorzystać 
sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka. Pozwoli on szybciej i 
efektywniej reagować na nieodpowiednie zachowanie 
uczniów. Natychmiastowa reakcja ostrzegawcza w postaci 
jednego długiego gwizdnięcia, wzmocni kontrolę nad 
uczniami i ułatwi utrzymanie porządku i dyscypliny w 
rozległych strefach dyżurowania, jak np. na boisku.  

12. Nauczyciel pełniący dyżur zgłasza dyrektorowi szkoły 
zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć. 
 

III. Postanowienia końcowe: 
1. 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 w szkole i na 
boisku. 

2. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem 
potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem i 
zobowiązuje się go przestrzegać. 

  
 
 
 
 



 

Strefy dyżurów w SP9: 
 
hol – hol przy świetlicy 
psch/b4 – wejście główne do budynku szkoły i strona 
frontowa, dzieciom nie wolno przebywać przed budynkiem 
SP9 lub boisko 4- chodnik wzdłuż SP9 aż do płotu i bramy 
wejściowej oraz połowa boiska trawiastego, 
ps/b1 – toalety na parterze, drzwi wejściowe na hol lub na 
boisku 1 - plac zabaw  piaskownica, 
ph – hol główny na parterze, 
1ps/b2 – hol na I piętrze przy salach: 72,73,74,77,78 oraz 
schody lub boisko 2 do siatkówki i kosza oraz druga połowa 
boiska trawiastego, 
1pt – hol na I piętrze przy WC, kontrola toalet, 
1ph – hol główny na I piętrze, 
2ps/b3 – hol na II piętrze przy salach 91,93,94,bibliotece, 
schodach lub boisko 3 do piłki nożnej, część parkingu, zaułek 
wzdłuż nowej sali do karate, 
2pt – hol przy WC, kontrola toalet, 
2ph – hol główny 
 
 
W sytuacji gdy uczniowie wychodzą na boisko, nauczyciele 
pełniący dyżur przy toaletach przejmują obowiązki osób, które 
dyżurują w tym czasie na boisku : 
ph ---ps/b1 
1pt ---1ps/b2 
2pt ---2ps/b3 
oraz  parter hol --- psch/b4 
 


