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   6. REGULAMIN  
SPRAWOWANIA PRZEZ NAUCZYCIELI OPIEKI NAD UCZNIAMI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W KWILCZU 
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POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wcho-

dzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły (z wyjątkiem 

pedagoga i dyrektorów). 

3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

4. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hol, korytarze (klatki schodowe), szatnie, sanitaria-

ty, łazienki i boisko w wyznaczonych sektorach. 

5. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. 

6. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godz. 7.45 ; kończy po 

zakończeniu nauki o godz. 15.30. 

7. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmie również 

jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur to dyrektor (wicedy-

rektor) wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 
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OBOWIĄZKI  NAUCZYCIELA  DYŻURUJĄCEGO 

 

Nauczyciel pełniący dyżur : 

1. Odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, nie-

dopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się 

przez okno, bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do 

bójek, chodzenie po balustradach itp. 

2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy       

i egzekwuje ich wykonanie przez  dzieci : 

 zakazuje  bieganie w budynku szkoły, spędzanie przerw na schodach w łącznikach                   

i sanitariatach oraz w „zakamarkach”; 

 nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, boisko, 

dom). 

3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, 

jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi 

osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

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

i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora). 

5. Nauczyciel ma obowiązek jak najszybciej znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić 

je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu. 

6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi (wicedyrektorowi) zauważone za-

grożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć. 

7. Nauczyciele klas I są zwolnieni z pełnienia narzuconych dyżurów, sprawują opiekę 

nad dziećmi podczas wszystkich przerw. 
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8. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku                  

i podejmuje działanie zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia 

dalszej opieki. 

9. Nauczyciel współpracuje z dyżurującymi uczniami i ocenia ich pomoc w wypełnia-

niu nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. 
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ZASADY ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE SPRAWOWANIA OPIEKI 

NAD UCZNIAMI PRZEBYWAJĄCYMI W SZKOLE PODCZAS ZAJĘĆ 

OBOWIĄZKOWYCH, NADOBOWIĄZKOWYCH I POZALEKCYJNYCH. 

 

 Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod 

względem bhp.  

 Nauczyciele są zobowiązani do natychmiastowego wychodzenia po dzwonku z po-

koju nauczycielskiego, celem punktualnego rozpoczęcia zajęć z uczniami. 

 Samowolne opuszczenie terenu szkoły przez uczniów jest zabronione.  

 Uczniowie mogą być zwolnieni wcześniej do domu tylko na podstawie osobistej lub 

pisemnej prośby rodziców.  

 W razie szczególnych przypadków losowych i organizacyjnych uczeń może być 

zwolniony wcześniej do domu po telefonicznym uzgodnieniu z rodzicem. Data i go-

dzina rozmowy telefonicznej musi być wpisana do dziennika.  

 Nauczyciele zobowiązani są do sprawdzania obecności uczniów na każdej lekcji.  

 Nauczyciele i uczniowie powinni być w szkole co najmniej 5 minut przed rozpoczę-

ciem pracy i nauki.  

 Uczniom nie wolno przebywać w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej bez opieki 

nauczyciela. 

 Uczniom nie wolno przebywać w korytarzach po zajęciach lekcyjnych bez opieki 

nauczyciela. 

  

 

 

 


