
REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW 
PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze

Uchwalono na podstawie:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z
2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.), 

2) art.  68  ustawy  z  14  grudnia  2016  r.  –  Prawo  oświatowe  (Dz.U.  z  2018  r.,
poz. 996 ze zm.), 

3) art. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz.
697) 

4) Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze.

I. Postanowienia ogólne
1. Dyżur  nauczycieli  podczas  przerw  międzylekcyjnych  jest  integralną  częścią  procesu

dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków
nauczyciela, za które nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Celem  organizowania  dyżurów  nauczycieli  podczas  przerw  międzylekcyjnych  jest
zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole podczas przerw
międzylekcyjnych,  przy  jednoczesnym  zapewnieniu  maksimum  odpoczynku  po
odbytych zajęciach i przed kolejnymi.

3. Miejscem  dyżuru  są:  korytarze,  klatki  schodowe,  boiska  szkolne,  sanitariaty,  teren
zielony przy dużej sali gimnastycznej, szatnie.

4. Dyżury pełnione są codziennie na każdej przerwie międzylekcyjnej oraz 15 minut przed
pierwszą lekcją i po ostatniej lekcji.

5. Pełnienie  dyżurów  obowiązuje  wszystkich  pracowników  pedagogicznych  szkoły,  z
wyjątkiem  osób  zwolnionych  przez  dyrektora  szkoły,  na  podstawie  odpowiednich
zaświadczeń.

6. Plan dyżurów międzylekcyjnych, na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć, sporządza
wicedyrektor szkoły przy udziale wyznaczonych nauczycieli. W planie dyżurów mogą
być  dokonywane  zmiany  lub  zlecone  dodatkowe  dyżury  wynikające  z  konieczności
zapewnienia uczniom opieki.

7. Plan dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie wicedyrektora, oraz w
gabinecie dyrektora szkoły.

8. Wicedyrektor  szkoły  jest  zobowiązany  wpisywać  w  księdze  zastępstw  wszystkie
zastępstwa dotyczące dyżurów za nieobecnych nauczycieli.

9. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami w Księdze Zastępstw,
dotyczących  dyżurów,  każdego  dnia  przed  rozpoczęciem  pracy  oraz  do  złożenia
czytelnego podpisu przy wskazanym dyżurze za nieobecnego nauczyciela.

10.Nauczyciel dyżurujący odpowiada za pozostawienie przez uczniów porządku w rejonie
pełnionego dyżuru.

11.W okresie jesienno – zimowym podczas złych warunków atmosferycznych lub podczas
bardzo wysokich temperatur w okresie wiosenno – letnim, nauczyciele zaplanowani do
sprawowania dyżuru na boisku szkolnym/terenie zielonym, pełnią dyżur  w budynku



szkoły w  korytarzu – łączniku, bądź w innym wskazanym przez dyrektora miejscu. W
takich dniach uczniowie nie opuszczają budynku szkoły.

12. Dyżur  na  świeżym powietrzu  w miesiącach jesienno –  zimowych,  pełniony jest  po
trzeciej lekcji.

13.Miejscem dyżuru są rejony:
a) szatnie – tzw. niski parter: cały korytarz, dwie klatki schodowe, cztery pomieszczenia
szatni klas I, II, III, IV;
b)  parter –  cały  korytarz,  dwa  sanitariaty  (dziewcząt  i  chłopców),  dwie  klatki
schodowe;
c)  I  piętro -  cały  korytarz,  dwa  sanitariaty  (dziewcząt  i  chłopców),  dwie  klatki
schodowe;
d)  II  piętro -  cały  korytarz,  dwa  sanitariaty,  (dziewcząt  i  chłopców),  dwie  klatki
schodowe;
e) korytarz przy bibliotece i stołówce – cały korytarz, połowa schodów prowadzących
w stronę I piętra oraz schody prowadzące w stronę dużej sali gimnastycznej;
f) korytarz, szatnie i sanitariaty przy dużej sali gimnastycznej;
g)  korytarz  i  pierwsza  część  schodów prowadzących  na  piętro  przy  drzwiach
wyjściowych na boisko szkolne – teren zielony oraz  łącznik/korytarz prowadzący do
drzwi głównych, schody prowadzące do świetlicy szkolnej;
h) korytarz przy pomieszczeniach świetlicy szkolnej i auli oraz schody;
i) stołówka – pomieszczenia stołówki – dyżur pełni nauczyciel świetlicy idący z grupą
dzieci na obiad;
j) plac zabaw – dyżur pełnią nauczyciele, którzy sprawują opiekę nad daną klasą i nie
mają w tym czasie swojego dyżuru ujętego w planie dyżurów;
k) boisko szkolne/ teren zielony.

II. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur
1. Nauczyciele zobowiązani są punktualnie rozpoczynać dyżur w wyznaczonym miejscu,

zgodnie z planem/harmonogramem dyżurów nauczycielskich. 
2. Nauczyciele  dyżurujący  nie  zajmują  się  w  czasie  pełnienia  dyżuru  czynnościami

przeszkadzającymi  w  rzetelnym  pełnieniu  dyżuru  np.  zabronione  jest  prowadzenie
rozmów z rodzicami, pracownikami szkoły itp.

3. Nauczyciele  dyżurujący  mają  obowiązek  dokonywania  kontroli  sanitariatów
znajdujących się w obszarze jego dyżuru.

4. Nauczyciele  pełniący  dyżur  są  zobowiązani  do  wpływania  na  właściwą  dyscyplinę
zachowania uczniów w trakcie przerw.

5. Nauczyciel  pełniący dyżur eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i  życiu
uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów.

6. Nauczyciel dyżurujący:
a) zakazuje uczniom biegania w budynku szkoły;
b) zakazuje spędzania przerw na schodach, skakania z nich;
c) eliminuje gry i zabawy zagrażające życiu i zdrowiu uczniów;
d)  nie  dopuszcza  do  samowolnego  opuszczania  budynku  szkoły  przez
uczniów;
e) zabrania przebywania uczniom w klasie bez opieki nauczyciela;
f) kontroluje zachowania uczniów w sanitariatach – łazienkach i szatniach;



g) dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów;
h) reaguje na przejawy agresji fizycznej i słownej uczniów;
i) reaguje podczas używania przez uczniów telefonów komórkowych.

7. Nauczyciel  dyżurujący  zobowiązany  jest  do  obserwacji  podczas  dyżuru  zachowań
wszystkich uczniów znajdujących się w wyznaczonym mu rejonie. Podczas dyżurów
pełnionych na boisku szkolnym nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do reagowania
na wszystkie zauważone i zgłaszane niebezpieczne zachowania uczniów.

8. Nauczyciel  dyżurujący  dokonuje  pojedynczo  obchodu  wszystkich  miejsc  w  swoim
rejonie (w sytuacji, kiedy dyżur  pełni kilku nauczycieli, wskazane jest podzielenie się
rejonem i dozorowanie swojej części).

9. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i
poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora.

10. Nauczyciel  dyżurujący  informuje  wychowawcę  o  niewłaściwym  zachowaniu  się
uczniów w czasie przerwy.

11. Nauczyciel  pełniący  dyżur  nie  dopuszcza  do  przebywania  osób  niepowołanych  w
budynku  szkolnym  podczas  przerwy.  Zgłasza  dyrektorowi  szkoły  pobyt  na  terenie
budynku osób niepowołanych. 

12. W trakcie  zajęć  nieobowiązkowych  lub  pozalekcyjnych  dla  części  uczniów  szkoły
dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć.

13. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego podczas przerwy, przed lekcjami lub po
lekcjach  nauczyciel  dyżurujący  udziela  uczniowi  pierwszej  pomocy,  zabezpiecza
miejsce wypadku, a w razie konieczności wzywa pielęgniarkę szkolną lub pogotowie. O
zaistniałym zdarzeniu  nauczyciel  powiadamia  dyrekcję  szkoły  i  wychowawcę klasy.
Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  powiadomić  o  wypadku  rodziców  ucznia.
Nauczyciel dyżurujący niezwłocznie wypełnia kartę wypadku ucznia i przekazuje ją do
sekretariatu szkoły.

14. W  przypadku  stwierdzenia  występowania  zagrożeń  dla  bezpieczeństwa  osób
przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły.

15. Dyżur kończy się wraz z dzwonkiem na rozpoczęcie kolejnej lekcji. 

III. Postanowienia końcowe
1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie

wyznaczonym do pełnienia dyżuru. 
2. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga

za sobą konsekwencje służbowe.
3. Zmiana  planu/harmonogramu  dyżurów  następuje  po  każdej  zmianie  tygodniowego

rozkładu zajęć lekcyjnych lub dłuższej nieobecności nauczyciela.
4. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania

się z regulaminem i zobowiązuje do jego przestrzegania.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
6. Nieusprawiedliwiona  i  niezgłoszona  nieobecność  nauczyciela  na  dyżurze  jest

naruszeniem przepisów BHP.
7. W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciu decyduje

dyrektor szkoły.



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.

9. Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 24/2019/2020 z dnia 17
lutego 2020r.

10. Traci moc Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych w Szkole
Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze z dnia 14 listopada 2017r Zarządzenie Dyrektora
Szkoły nr 12/2017/2018.

11. Z treścią regulaminu zapoznano radę Pedagogiczną na zebraniu w dniu 26 lutego 2020r.

Jelenia Góra, 17 lutego 2020r.

…………………………………………...



ZARZĄDZENIE NR 24/2019/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO
W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 17 lutego 2020r.

W sprawie: wprowadzenia REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PODCZAS 
PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH w Szkole Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza
Puchalskiego w Jeleniej Górze.

Na podstawie: § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 
ze zm.), art. 68 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.,poz. 996 ze zm.), art. 6 
ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 697) Statutu Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze.

Zarządza się co następuje:

§ 1

  Wprowadzam  Regulamin  pełnienia  dyżurów  podczas  przerw  międzylekcyjnych
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze.

§ 2

Traci  moc  Regulamin  pełnienia  dyżurów  podczas  przerw
międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze z dnia
14 listopada 2017r Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 12/2017/2018.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z Regulaminem i stosowania.

§ 4

      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………………..



Zostałam/łem zapoznana/ny z treścią REGULAMINU PEŁNIENIA DYŻURÓW PODCZAS
PRZERW  MIĘDZYLEKCYJNYCH  w  Szkole  Podstawowej  nr  6  im.  Włodzimierza
Puchalskiego w Jeleniej Górze.


