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REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW W CZASIE PRZERW W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W WASILKOWIE 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 

6, poz. 69 z póź. zm.) 

 

1. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw zgodnie z harmonogramem udostępnionym  w pokoju 

nauczycielskim. 

2. Czas dyżuru zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Nauczyciel pełniący dyżur powinien 

skończyć lekcję  równo z dzwonkiem i niezwłocznie udać się na korytarz. Zdaje on swój dziennik 

nauczycielowi kończącemu lekcje w sali znajdującej się na tym samym piętrze i prosi 

o przyniesienie dziennika klasy, z którą będzie miał kolejną lekcję. 

3. Nauczyciel mający zastępstwo za nieobecnego nauczyciela jest obowiązany przejąć także jego 

obowiązek dyżuru na przerwie po lekcji, którą prowadził. Jeżeli dyżury pokrywają się, ma 

obowiązek zgłoszenia tego wicedyrektorowi. 

4. Nauczyciele wychowania fizycznego zapewniają bezpieczeństwo uczniów przy łączniku do sali 

gimnastycznej 

5. Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel ma obowiązek: 

a) dbać o bezpieczeństwo dzieci, 

b) nadzorować toalety, 

c) zgłaszać rażące przejawy nieprzestrzegania dyscypliny przez uczniów wychowawcy danej 

klasy, 

d) stanowczo reagować na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń bezpieczeństwa uczniów 

i pracowników szkoły oraz informować o takich sytuacjach wychowawcę, pedagoga szkolnego i 

dyrekcję szkoły, 

e) dbać o mienie szkoły, a w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia, w miarę możliwości ustalić 

winnego powstałej szkody, a po zakończeniu dyżuru zgłosić dyrektorowi szkodę, a wychowawcę 

poinformować o udziale jego ucznia w incydencie.  

f) w razie zaistnienia wypadku na przerwie nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany przestrzegać 

„Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Szkole Podstawowej im. 

Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie”. 

 

Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do przebywania na wyznaczonych piętrach 

w czasie trwania lekcji i na przerwach. 

Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest grafik dyżurów na dany rok szkolny. 

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 15.09.2014. 

 


