
REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW  

PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH  

W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OTOCZNEJ 

 

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

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 2017 r. poz. 59), 3)art. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. 

–Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)  

4)Statutu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej 

 

 

I. Wytyczne na czas trwania pandemii COVID 19. 
 

1. Wejście uczniów przyjeżdżających do szkoły w ściśle określonych miejscach: 

 klasy 0-3 wejście główne nowe skrzydło szkoły; 

 klasy 4-6 wejście główne od strony boiska; 

 klasy7-8 wejście od strony sali gimnastycznej. 

 

2. Każdy uczeń po wejściu do budynku szkolnego dezynfekuje ręce. 

 

3. Przypominanie uczniom o częstym myciu rąk. 

 

4. Zwracanie uwagi na zachowanie dystansu między uczniami ( 1,5 m). 

 

5. Częste wietrzenie korytarzy co najmniej raz na godzinę. 

 

6. Częste przebywanie uczniów na boisku szkolnym (uwarunkowane pogodą). 

 

7. Rotacyjne korzystanie z toalet w czasie przerw. 

 

8. Przypominanie o właściwym zasłanianiu twarzy podczas kaszlu i kichania. 

 

9. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u ucznia należy skierować go do 

izolatorium (sala nr 111) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów. 

 

II. 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, boisko szkolne, sanitariaty, teren wokół szkoły, szatnie i korytarze 

Sali gimnastycznej (podczas przerw uczniowie nie przebywają w  klasach  a  pomieszczenia  są  

zamykane  poza  przerwą  śniadaniową,  podczas której nauczyciel w sali lekcyjnej sprawuje przez 

10 minut opiekę nad uczniami. Krótki dzwonek informuje o opuszczeniu sali. 

 

4.Dyżury pełnione są codziennie na każdej przerwie międzylekcyjnej oraz 30 minut przed  pierwszą 

lekcją. Dyżur po 7 i 8 lekcji pełnią nauczyciele kończący zajęcia, do czasu odjazdu uczniów. 

 

5.Pełnienie dyżurów obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, z wyjątkiem 

osób zwolnionych przez dyrektora szkoły. 

 

6.Harmonogram dyżurów międzylekcyjnych, na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć, układają 

nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

 

7.Harmonogram  dyżurów  znajduje  się  w  pokoju  nauczycielskim,  na  korytarzu górnym  

i dolnym, w gabinecie wicedyrektora oraz w gabinecie dyrektora szkoły. zał. nr 1 do zarządzenia  

nr 46/2018 Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej z dnia 12 .12 2018r. 

 

8.Nauczyciel odbywający zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje także jego  dyżur.  Jeśli  

nauczyciel  w  tym  czasie  pełni  własny  dyżur,  zgłasza  to wicedyrektorowi, który do pełnienia 

dyżuru wyznacza innego nauczyciela. 

 

9.Nauczyciele wychowania fizycznego nadzorują wejście i wyjście uczniów na teren sali sportowej. 

 

10.Jeśli  uczniowie  podczas  przerwy  obiadowej  przebywają  na  terenie  boiska szkolnego,  to  

krótki  dzwonek  (5  minut  przed  końcem  przerwy)  informuje  ich o odpowiednim ustawieniu się 

(klasami) przed szkołą. Nauczyciele dyżurujący nadzorują bezpieczne wejście uczniów do 

budynku. 



 

11.Ustala się następujące miejsca pełnienia dyżurów: 

  

 a) korytarz  na  parterze  (nauczyciel  oznaczony  w  harmonogramie  jako  pierwszy –prawa część 

korytarza od strony wejścia, nauczyciel oznaczony  jako  drugi  lewa strona od przejścia do 

budynku klas młodszych. 

 

b) korytarz  na  piętrze  (nauczyciel  oznaczony  w  harmonogramie  jako  pierwszy –prawa część 

korytarza od strony sali nr 103 do schodów wraz z przejściem na salę gimnastyczną,    nauczyciel  

oznaczony jako  drugi  lewa  strona  od  przejścia  do budynku klas młodszych. 

 

c) płyta przed szkołą i plac zabaw (klasy 0 i I-III),  tylko  podczas  wyznaczonych przerw w okresie 

roku szkolnego, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne (nauczyciele  oznaczeni   

w  harmonogramie  jako  pierwsi – nauczyciel  z  parteru lewa  strona  od  parkingu,  nauczyciel   

z  piętra  prawa  strona  od  placu  zabaw, nauczyciel  oznaczony  jako  drugi  na  parterze  pełni  

dyżur  przed  wejściem  do budynku szkoły). 

 

d) nauczyciel oznaczony w harmonogramie dyżurów jako drugi na piętrze pozostaje w budynku 

szkolnym nadzorując całkowite opuszczenie budynku przez uczniów. 

 

e) decyzję o wyjściu na boisko szkolne podejmuje nauczyciel dyżurujący oznaczony  

w harmonogramie jako pierwszy. 

 

12. Uczniowie korzystający z obiadów, zabierają kurtki na świetlicę, po posiłku wychodzą na 

boisko szkolne 

. 

13.  Podczas  przerwy  obiadowej  uczniowie  korzystają  z  toalety  na  parterze  budynku 

szkolnego. 

 

III. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur: 

 

1.Nauczyciele zobowiązani  są  punktualnie  rozpoczynać  dyżur  w  wyznaczonym miejscu, 

zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycielskich.  



 

2.Nauczyciele dyżurujący nie zajmują się w czasie pełnienia dyżuru czynnościami 

przeszkadzającymi w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 

 

3.Nauczyciele pełniący  dyżur  są  zobowiązani  do  wpływania  na  właściwą dyscyplinę 

zachowania uczniów w trakcie przerw. 

 

4.Nauczyciel  pełniący  dyżur  eliminuje  wszystkie  sytuacje  zagrażające  zdrowiu i życiu uczniów, 

wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów. 

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

i poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora. 

 

6.Nauczyciel dyżurujący informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów  

w czasie przerwy. 

 

7.Nauczyciel pełniący dyżur nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku 

szkolnym podczas przerwy. 

  

8.W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur pełni 

nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć. 

 

9.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. 

 

10.W  przypadku  stwierdzenia  występowania  zagrożeń  dla  bezpieczeństwa  osób 

przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły. 

 

11.Dyżur  kończy  się  z  dzwonkiem  na  rozpoczęcie  kolejnej  lekcji.  Nauczyciel oznaczony   

w  harmonogramie jako pierwszy pozostaje na dyżurze do  momentu pojawienia się nauczycieli  

w przypisanych salach lekcyjnych. 

 

12.W klasach I –III dyżury podczas przerw pełnią nauczyciele wychowawcy. 



 

13.Nauczyciele uczący religii i języka angielskiego w klasach I –III pełnią dyżur po skończonej 

lekcji. 

 

14.Po zakończonych zajęciach wychowawca klasy I –III lub nauczyciel kończący zajęcia 

odprowadza dzieci do świetlicy i autobusu. 

 

IV. 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 harmonogramu następuje po każdej zmianie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych. 

 

4.Każdy  pracownik  pedagogiczny  własnoręcznym  podpisem  potwierdza  fakt zapoznania się  

z regulaminem i zobowiązuje do jego przestrzegania. 

 

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku. 


