
 

 
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI 

W LIPNICY WIELKIEJ 

 
§ 1 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole zarządza się 

obowiązkowe pełnienie dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły. 

§ 2 

Liczba  dyżurujących nauczycieli oraz częstotliwość dyżurowania zależy 

od konkretnych warunków i potrzeb szkoły. 

 

§ 3 

Dyżur rozpoczyna się o godz. 7.50 i trwa nieprzerwanie do końca zajęć 

lekcyjnych, łącznie z przerwą według obowiązującego planu dyżurów dla 

szkoły. 

 

 § 4 

 Do obowiązków nauczycieli dyżurujących należy w szczególności: 

 

1. Punktualne rozpoczynanie dyżurów w miejscach wyznaczonych. 

2. Nauczyciel dyżurny udaje się na miejsce dyżuru niezwłocznie po dzwonku 

na przerwę. 

3. Czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczniów. 

4. Baczne obserwowanie dzieci i interweniowanie w razie potrzeby. 

5. Dbanie o czystość, ład i porządek w miejscu pełnienia dyżurów. 

6. Kontrolowanie zachowania się dzieci w sanitariatach. 

7. Zapobieganie i zwalczanie nałogów, którym mogą się poddawać uczniowie 

podczas przerw. 

8. Rozstrzyganie sporów między uczniami i zauważonym negatywnym 

zachowaniu się poszczególnych uczniów. 

9. Przestrzeganie zasady wychodzenia uczniów z sal lekcyjnych i właściwego 

wietrzenia sal. 

10.Zabrania się pozostawiania uczniów w klasie w czasie przerwy bez 

nauczyciela. Sale lekcyjne w czasie przerwy mają być zamknięte. 

Dopilnowanie : spokojnego wchodzenia uczniów do szkoły z boiska. 

11.Niepozwalanie, aby uczniowie w czasie przerwy wychodzili przed szkołę. 

Zgłoszenie dyrekcji szkoły zauważonych usterek i zagrożeń dla bezpieczeństwa, 

zdrowia i życia. 

12.Udzielenie natychmiastowej pomocy poszkodowanemu uczniowi w 

zdarzeniach mających znamiona wypadku, zawiadomienie dyrekcji szkoły. 

13.Nieopuszczanie miejsca dyżuru bez wiedzy przełożonych. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 5 

 Nauczyciel dyżurny ponosi odpowiedzialność za ewentualne wynikłe 

skutki z niesumiennego wypełniania wyżej wymienionych obowiązków. 

§ 6 

 Nauczyciel kończy dyżur po przerwie zamykającej jego ostatnią lekcję.  

§ 7 

 Nauczyciele kl. I-III mają obowiązek dopilnowania, aby ich 

wychowankowie opuścili szkołę po lekcjach. 

 

§ 8 

 W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów, 

zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do punktualnego rozpoczynania i 

kończenia zajęć lekcyjnych. 

Nauczyciele opuszczają pokój nauczycielski niezwłocznie po dzwonku na lekcje 

i wpuszczają do sal lekcyjnych uczniów powracających z przerwy. 

§ 9 

 Każdy nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, z którymi ma 

lekcje. 

§ 10 

Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo w szkole i na zewnątrz budynku! 

§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Z wyżej wymienionymi obowiązkami zapoznałem się i będę je należycie przestrzegał! 

 

 

 

 

 

 
Lipnica Wielka, 27.08.2019 


