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Regulamin dyżurów nauczycieli  

Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Rudnickiej w Mławie 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

I 1. Dyżur jest jednym z elementów procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły  

i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli prócz wychowawców świetlicy, bibliotekarza  

i pedagoga szkolnego, kobiet w ciąży powyżej czwartego miesiąca udokumentowanej 

zaświadczeniem lekarskim. 

3. Plan dyżurów jest układany przez wicedyrektora, a zatwierdzony do realizacji przez 

dyrektora szkoły i przyjęty uchwałą rady pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku 

szkolnym, jednocześnie jest zmieniany wraz ze zmianą tygodniowego planu zajęć lub 

zaistniałych potrzeb. 

4 Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu wypoczynku  i relaksacji po odbytych zajęciach. 

5. Miejscem dyżuru są: korytarze, schody, toalety, boisko szkolne, szatnia, hol, stołówka  

i łącznik przy sali gimnastycznej. 

- Na każdej przerwie na korytarzach i w szatni podczas wychodzenia uczniów ze 

szkoły dyżuruje dwóch nauczycieli,  

- Przy sali gimnastycznej na łączniku i na holu dyżur pełni jeden nauczyciel. 

6.   W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) jeden z nauczycieli dyżuruje na 

boisku szkolnym (według legendy zamieszczonej przy dyżurach) 

7 Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. Dyżury rozpoczynają 

się od godz. 7.45 i trwają do ostatniej lekcji w danym dniu. 

8 Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje również jego 

dyżury. Jeśli nauczyciel w tym samym czasie pełni własny dyżur, to zgłasza tę informację 

dyrektorowi, który wyznacza  innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

II OBOWIĄZKO NAUCZYCIELA PEŁNIĄCEGO DYŻUR 

1. 

 

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 

bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, za porządek. Nie dopuszcza do: 

samodzielnego opuszczania terenu szkoły, niebezpiecznych zabaw, siedzenia na 

parapetach, wychylania się przez okno, biegania po korytarzach i po schodach, siedzenia 

na schodach, gromadzenia się na półpiętrze, zjeżdżania po poręczach, podstawiania nóg, 

zaczepiania prowokującego do bójek, chodzenie po drzewach, balustradach, incydentów 

niedozwolonych w toaletach, przebywania, wieszania się na bramkach itp.  

2. Dyżurujący nauczyciel eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów. 

3. Nauczyciel dyżurny powinien zgłaszać wychowawcy klasy o nieprawidłowym 

zachowaniu uczniów w czasie przerwy. 

4. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas 

przerwy. Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych. 

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

6. Obowiązkowo i natychmiast musi zgłaszać dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, 

którego nie jest w stanie sam usunąć. 

7. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku   

i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy  i zapewnienia dalszej 

opieki, zabezpiecza miejsce wypadku, oraz sporządza notatkę służbową według wzoru. 

8. 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 szkoły. 


