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Załącznik 13 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2020 

z dnia 26.08. 2020 r.  

 

 

REGULAMIN 

DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LUDZI MORZA W KOPNICY 

Podstawa  prawna: 

1/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020 poz. 1166). 
2/ Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań              w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                      w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.); 

3/ Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 
4/Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie                         w sprawie 
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 
sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385) 

5/ Statut Szkoły. 
 

 
1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów wg ustalonego 

harmonogramu. 

2. Harmonogram dyżurów ustala powołany zespół w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w oparciu o stały plan 

lekcji i po każdej jego zmianie. 

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora i na tablicy informacyjnej 

na holu szkolnym. 

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu uczniom maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

5. Nauczyciel dyżurujący rozpoczyna pracę z chwilą przyjazdu autobusu szkolnego, kończy z chwilą zakończenia 

zajęć i wyjazdu dzieci ze szkoły (zgodnie z harmonogramem). Nauczyciel pełniący dyżur jest w pracy co 

najmniej 5 min. wcześniej, aniżeli przyjeżdżają uczniowie. 

6. Nauczyciel dyżurujący czuwa nad utrzymaniem ładu i porządku oraz bezpieczeństwa uczniów na holach 

szkolnych i podwórku szkolnym przed zajęciami, jak również w czasie przerw między lekcjami. 

7. Po dzwonku uczniowie mają obowiązek udać się pod sale lekcyjne, a odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo 

obejmują nauczyciele, z którymi mają zajęcia. 

8. Jeżeli nauczyciel dyżurujący kończy pracę wcześniej niż pozostali nauczyciele (zmiana planu), dyżur przejmują 

nauczyciele wyznaczeni przez zespół ds. dyżurów.  

9. Dyżury pełnione są na trzech określonych rewirach: 1., 2. i 3.  
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10.  Dyżury przydziela się na terenie szkoły według planu (Załącznik nr 1) oraz grafiku dyżurów: 

a) Rewir 1. – jeden nauczyciel pełni dyżur na holu prowadzącym do sal nr 7, 8, 9 i 10 oraz schodach 

prowadzących do rewiru 2.; 

b) Rewir 2. –  jeden nauczyciel pełni dyżur na holu przy sali gimnastycznej, korytarzu prowadzącym do WC  

i sali nr 2 oraz korytarzu przy wejściu do szkoły; 

c) Rewir 3. – jeden nauczyciel pełni dyżur na holu szkolnym przy pokoju nauczycielskim i korytarzu 

prowadzącym do sali nr 6. 

 

W razie sprzyjającej pogody uczniowie przechodzą na plac szkolny, gdzie dyżur pełni nauczyciel z rewiru 2. 

Dyżur w rewirze 2. przejmują nauczyciele z rewirów 1. i 3. Jeśli wszyscy uczniowie z danego rewiru wychodzą na 

podwórko, przechodzi tam także nauczyciel dyżurujący.  

11. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, silny wiatr - decydują nauczyciele 

dyżurujący) uczniowie nie wychodzą na plac szkolny. 

12. W trakcie przerw obiadowych jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami korzystającymi z posiłków: 

- przeprowadza uczniów na stołówkę, 

- pilnuje porządku w czasie obiadów, 

- odprowadza uczniów do budynku szkoły, 

- przez cały czas dba o bezpieczeństwo uczniów. 

13. Za nauczyciela nieobecnego dyżur pełni nauczyciel, który został wyznaczony do jego pełnienia przez zespół ds. 

dyżurów, który dokonuje korekty w harmonogramie dyżurów na podstawie dokonanej zmiany w planie zajęć 

przez wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 

14. W szatniach za porządek oraz bezpieczeństwo uczniów przebierających się przed lekcją wychowania fizycznego 

i po niej odpowiadają nauczyciele WF. Po każdej zakończonej lekcji z daną grupą nauczyciel sprawdza stan 

szatni. 

 

15. Do obowiązków nauczyciela dyżurującego należy dopilnowanie porządku i bezpieczeństwa uczniów w czasie 

przerw na przydzielonym terenie, w szczególności: 

• eliminowanie wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, wydawania zakazów i 

egzekwowanie ich wykonania przez uczniów: 

1/ zakazuje się biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach;  

2/ nie dopuszcza się samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów,  

3/ zakazuje się skakania ze schodów; 

• nauczyciel dyżurujący pełni dyżur czynnie, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie 

rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w 

rzetelnym pełnieniu dyżurów, 

• nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o 

tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora, 

• nauczyciel ma obowiązek zaraz po dzwonku na przerwę znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po 

dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował, 

• nauczyciel ma obowiązek natychmiast zgłaszać dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły zauważone 

zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć, 

• każdy nauczyciel zgłasza dyrektorowi fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do 

udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki. 

 

15. Nauczyciel kończący z daną klasą ostatnią lekcję zobowiązany jest odprowadzić uczniów do szatni i poczekać do 

czasu opuszczenia jej przez uczniów. 
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16. Zasady obowiązujące w okresie epidemii: 

- nauczyciele dyżurujący zwracają szczególną uwagę na zachowanie dystansu społecznego i niewymienianie się 

przez dzieci jedzeniem i napojami, 

- uczniowie przebywają na przerwach w wydzielonych strefach: klasy 6,7 i 8 w rejonie 1, klasy 4 i 5 w rejonie 3, 

- dzieci z klas I-III przychodzące na zajęcia informatyki przebywają w rejonie 3, 

- w rejonie 2 uczniowie przebywają, kiedy chcą skorzystać z szafek, biblioteki, automatu i toalety w przypadku klas 

4 i 5, 

- w rejonie 2 nauczyciel dyżurujący zwraca szczególną uwagę na dezynfekcję rąk i zasłanianie ust przez osoby 

wchodzące do szkoły oraz reguluje ilość dzieci przy szafkach, 

 

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność: 

1/ cywilną przed sądem za bezpieczeństwo, 

2/za punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, 

3/ za porządek i ład w swoim rewirze,  

4/ za stan higieniczny pomieszczeń. 

 

Regulamin obowiązuje od 01.09.2020 r. 
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Załącznik nr 1. 

 

 

PLAN SYTUACYJNY SZKOŁY Z PODZIAŁEM NA REWIRY DYŻURÓW 

 

 

 

 


