
Regulamin dyżurów nauczycieli 

Szkoły Podstawowej nr 47  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Krakowie 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 202 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
( Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r. z późniejszymi zmianami) zarządza się obowiązkowe 
pełnienie dyżurów nauczycielskich. 
 
I. Postanowienia ogólne 

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów 
w czasie przerw lekcyjnych oraz na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć wg ustalonego 
harmonogramu. 

2. Nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły w godzinach 7.15 - 7.45 opiekę 
sprawuje nauczyciel w ramach realizacji zajęć opiekuńczych wynikających z art. 42 
ust. 2 Karty Nauczyciela. 

3. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole przed godziną 7.15 i po 
zakończonych zajęciach dydaktycznych według tygodniowego planu zajęć odpowiada 
dyrektor szkoły. 

4. Grafik dyżurów nauczycielskich opracowywany jest przez specjalnie do tego celu 
powołaną komisję Rady Pedagogicznej, najpóźniej w trzecim dniu nowego roku 
szkolnego i nowego okresu, a zatwierdza go dyrektor szkoły. W grafiku znajdzie się 
również informacja o miejscu opieki realizowanej przez nauczyciela w ramach art.42 
ust.2 KN nad uczniami klas 4-6. Uczniowie klas 1-3 przebywają pod opieką 
nauczycieli uczących w klasach I – III oraz realizującego „godzinę kartową” 
w świetlicy szkolnej. 

5. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, z wyjątkiem: 
a) nauczycieli bibliotekarzy, 
b) wychowawców świetlicy, 
c) kobiet w ciąży po wcześniejszym zgłoszeniu, 
d) w uzasadnionych przypadkach ze względu na stan zdrowia nauczyciela. 

6. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie 
dyrektora.  

7. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły 
i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

8. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

9. Miejscem dyżuru są:  korytarze, schody, sanitariaty, szatnia uczniów klasy 4-6 
i stołówka. 

10. Liczba nauczycieli dyżurujących uzależniona jest od ilości uczniów przebywających w 
wyznaczonych miejscach w danym czasie.  

11. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługowi (woźna 
i sprzątające) 

12. Nauczyciel powinien objąć dyżur w możliwie najkrótszym czasie od zakończenia własnej 
lekcji. Dyżur kończy się dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji.  

13. Za nieobecnych nauczycieli wicedyrektor wyznacza innych nauczycieli do pełnienia 
dyżuru śródlekcyjnego lub dyżuru przed pierwszą godziną lekcyjną. Zastępstwo za 
nieobecnego nauczyciela pełniącego dyżur w ramach art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela 
pełni inny nauczyciel w ramach tego samego artykułu. 



 
II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

1. Nauczyciel  rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów 
nauczycielskich z uwzględnieniem pkt.13 rozdziału I. 

2. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem 
całego terenu dyżurowania .  

3. Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z uczniami. 
4. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i 

egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności: 
a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, 

w sanitariatach oraz w zakamarkach; 
b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego; 
c) dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania 

budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach; 
d) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;  
e) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów; 
f) zabrania przebywania dzieciom w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego 

nauczyciela; 
g) zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów. 

5. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia 
szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i 
pracowników szkoły. 

6. Zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam 
usunąć. 

7. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest 
do: 
a) udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność, 
b) wezwania odpowiednich służb medycznych, 
c) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku 
d) zabezpieczenia miejsca wypadku, 
e) odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków. 

8. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego  i powiadamia o zaistniałym fakcie 
wychowawcę i dyrektora szkoły. 

9. Informuje  właściwego wychowawcę o nieregulaminowym  zachowaniu się uczniów 
w czasie przerw. 

10. Nauczyciel aktywnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: 
przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami 
i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów, 

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

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

III. Opis rejonów pełnienia dyżurów śródlekcyjnych: 
1. Toaleta chłopców – korytarz prowadzący od pracowni informatycznej do s. 104 oraz 

toaleta chłopców 
2. Korytarz I: korytarz od brązowych drzwi na poddasze do sali 107 
3. korytarz II: ½ klatki schodowej wiodącej do sekretariatu, korytarz od s. 107 do 109. 
4. Korytarz III: ½ klatki schodowej wiodącej do sklepiku, korytarz od s. 109 do s. 112 
5. Biblioteka: korytarz od sali 112 do 113 i do biblioteki oraz toaleta dziewcząt. 



6. Schody dół: korytarz wokół klatki schodowej oraz ½ klatki schodowej wiodącej do 
sklepiku. 

7. Schody sekretariat: korytarz wokół klatki oraz monitorowanie wyjścia z  jadalni i ½ 
klatki schodowej wiodącej do sekretariatu. 

8. Sklepik: teren wokół sklepiku. 
9. Jadalnia: obszar jadalni szkolnej w czasie spożywania przez uczniów obiadów. 
10. Szatnia: szatnia klas IV-VI w czasie wyjścia uczniów do domu i w czasie 

wyznaczonym harmonogramem przerw szkolnych. 
 
IV. Postanowienia końcowe. 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w 
rejonie dyżurowania szczegółowo określonego w harmonogramie. 

2. Za sytuacje związane z zapewnieniem opieki i bezpieczeństwa dzieciom 
nieuwzględnione w regulaminie, a niemożliwe do przewidzenia ze względów nagłych 
i losowych odpowiada dyrektor szkoły. 

3. 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, 

4. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za 
sobą konsekwencje służbowe. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


