
REGULAMIN ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 
 I PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PIETRZYKOWIE 
 
I. Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin pełnienia dyżurów międzylekcyjnych i organizacji przerw ustala się na podstawie 
statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzykowie i 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 2003 r., nr 6, poz. 69). 

2. Plan dyżurów opracowywany jest przez Dyrektora szkoły. 
3. Plan dyżurów  znajduje się w gabinecie Dyrektora i na tablicy ogłoszeń. 
4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i wchodzi                  

w zakres podstawowych obowiązków wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Pietrzykowie. 

5. Niestawienie się na dyżur jest naruszeniem Regulaminu Pracy w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Pietrzykowie i stanowi wykroczenie. 

6. Nauczyciele dyżurują w szkole, na boisku szkolnym i w stołówce podczas przerwy 
obiadowej,   zapewniając opiekę przebywającym tam dzieciom i młodzieży. 

7. Miejsca dyżuru i ich oznaczenia na planie dyżurów: 
B – BOISKO SZKOLNE 
K1 – GÓRNY KORYTARZ (OKOLICE SAL NR 17,19,20,21 ORAZ TOALETY) 
K2 – GÓRNY KORYTARZ (OKOLICE SAL NR 22,23,24 ORAZ 25) 
Wyjątki stanowią : 
 przerwa śniadaniowa, podczas której uczniowie pozostają w klasach pod opieką 

nauczycieli dyżurujących na K1 oraz K2 
 przerwa obiadowa, gdy nauczyciel z dyżuru K2 pełni opiekę nad wychowankami               

i uczniami w stołówce. 
8. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie przebywają podczas przerw na 

boisku. 
9. W czasie przerw należy bezwzględnie zamykać klasy z wyjątkiem przerwy śniadaniowej. 
10. Czas lekcji i przerw wyznacza dzwonek elektroniczny.  
W Zespole ustalone są następujące przerwy: 
1) 7.30-8.00 (opieka przed lekcjami)  
2) 8.45-8.55 
3) 9.40-9.50 (przerwa śniadaniowa) 
4) 10.35-10.45 
5) 11.30-11.50 (przerwa obiadowa)  
6) 12.35-12.40  
7) 13.25-13.30 
8) 14.15-14.30 (opieka do odwozu). 

11. W trakcie przerwy śniadaniowej uczniowie klas I – VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
oraz klas I-III Niepublicznego Gimnazjum spożywają śniadanie w klasach pod opieką 
nauczycieli dyżurujących.  



12. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za osobę nieobecną przyjmuje również jej dyżur przed 
lekcją i po lekcji, na której miał zastępstwo. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur 
zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

13. Dyżur należy objąć bezpośrednio po zakończenia własnej lekcji. Dyżur kończy się 
z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji.  

14. Nauczyciel ma prawo zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie propozycje związane 
z  usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniom w szkole. 

15. Wszelkie trudności wychowawcze zachodzące podczas przerw dyżurujący nauczyciele 
zgłaszają Wychowawcy oddziału.  

16. Uczniowie chcący skorzystać z biblioteki szkolnej mogą to uczynić wg planu pracy biblioteki. 
17. Uczniów dojeżdżających przyprowadza do szkoły nauczyciel dyżurujący, dalej opiekę 

przejmuje nauczyciel dyżurujący w szkole.  
18. Uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia na holu szkolnym. 
19. Nauczyciel Oddziału Maluszki i Oddziału Zerówka,  który prowadzi zajęcia z oddziałem 

odprowadza dzieci po zajęciach do holu głównego i przekazuje opiekunowi dowozu. 
20. Nauczyciele mający ostatnią lekcję w szkole, po zakończeniu zajęć odprowadzają uczniów 

do busa i przekazują ich pod opiekę nauczycielowi dowożącemu. 
      

II. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur: 
 

1. Nauczyciel pełniący dyżur : 
- odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania, 
- zwraca uwagę na ład i porządek w miejscu pełnienia dyżuru, 
- nie dopuszcza do niebezpiecznych sytuacji, 

2. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 
wydaje zakazy i kontroluje ich wykonanie oraz: 
- zabrania biegania i grania w piłkę w budynku szkoły i poza nim, spędzania przerw na   
   klatkach schodowych, w sanitariatach, w salach lekcyjnych 
- zabrania siadania na parapetach, wchodzenia i wychodzenia przez okna, wychylania się  
   przez okna, podstawiania nóg, zaczepek prowokujących do bójek, chodzenia po drzewach,     
   płotach, balustradach itp. 
- nie dopuszcza do samowolnego opuszczania terenu Zespołu, 
- natychmiast reaguje na wszelkie przejawy niesubordynacji w zachowaniu dzieci i młodzieży   
   przebywających na przerwach, 
- szczególną uwagę zwraca na pomieszczenia WC pod kątem palenia papierosów czy  
   zażywania substancji psychoaktywnych oraz innych sytuacji trudnych ( sprawdza te  
   pomieszczenia po każdym dzwonku na lekcję), 
- zwraca uwagę i reaguje na obecność osób obcych. 
- sprawdza czy uczniowie podczas przerw nie przebywają w klasach, a drzwi do klasy   
   powinny być zamknięte na klucz, 
- w czasie przerw młodzież na boisku szkolnym może przebywać jedynie w obecności   
   nauczyciela dyżurującego. 

3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się takimi sprawami jak: 
prowadzenie rozmów z rodzicami, prowadzenie rozmów telefonicznych czy innymi osobami 
oraz czynnościami , które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 



4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.  
5. Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na stan urządzeń i zagrożeń pod kątem bezpieczeństwa 

i zdrowia uczniów. Zauważone zagrożenia , których nie jest w stanie sam usunąć natychmiast 
zgłasza dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły. 

6. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do 
zorganizowania w pierwszej kolejności zastępczego dyżuru za siebie oraz do: 
- udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej o ile istnieje taka konieczność, 
- wezwania odpowiednich służb medycznych, 
- powiadomienia dyrektora szkoły i pracownika ds. bhp o zaistniałym wypadku, 
- zabezpieczenia miejsca wypadku, 
- sporządzenia notatki z uwzględnieniem określenia miejsca i przyczyny wypadku, rodzaju   
   wypadku, zastosowanych środków i własnego działania, 
- złożenia zeznań do protokołu powypadkowego sporządzanego przez inspektora bhp. 

7. Nauczyciel pełniący dyżur przed rozpoczęciem zajęć (dyżur oznaczony w planie dyżurów jako 
B) oczekuje na przyjazd busa na boisku szkolnym lub na terenie do tego wyznaczonym. Po 
przybyciu busa na teren szkoły (lub na teren do tego wyznaczony) nauczyciel przejmuje 
uczniów od Opiekuna w busie. Nauczyciel odprowadza uczniów do szkoły i przekazuje ich 
pod opiekę nauczycielowi sprawującemu dyżur przed rozpoczęciem zajęć na górnym holu 
szkoły (dyżur oznaczony w planie dyżurów jako K1)” 

8. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie oczekiwania na odwóz podczas 
ostatniego dyżuru ma pod swoją opieką grupę liczącą do 15 osób. Podziału na grupy uczniów 
dojeżdżających i przydziału opiekunów do danego ucznia lub wychowanka dokonuje 
Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo powierzonego dziecka do momentu przekazania go osobie sprawującej 
opiekę na dowozach.” 

9. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie oczekiwania na odwóz podczas 
ostatniego dyżuru, po rozpoczęciu dyżuru na górnym holu szkoły przeprowadza zbiórkę 
przydzielonej przez Dyrektora szkoły grupy wychowanków lub uczniów, a następnie 
przeprowadza kontrolę stanu liczbowego grupy. Zwarta grupa wraz z nauczycielem oczekuje 
na odwóz w budynku szkoły lub w innym wyznaczonym przez Dyrektora szkoły miejscu. 
Podczas oczekiwania nauczyciel eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu 
uczniów, wydaje zakazy i kontroluje ich wykonanie, przestrzega zaleceń zawartych                           
w rozdziale II pkt.2 niniejszego Regulaminu. 

10. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie oczekiwania na odwóz podczas 
ostatniego dyżuru, po przybyciu busa na teren szkoły (lub na teren do tego wyznaczony)                   
i wykonaniu przez kierowcę niezbędnych manewrów (np. zawrócenie), odprowadza dzieci, 
które znajdują się pod jego opieką do busa (uczniowie zwartą grupą idą do busa) i przekazuje 
je pod opiekę osobie sprawującej opiekę nad uczniami w czasie odwozu (z tym momentem 
przejmuje ona odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci).” 

11. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w busie podczas odwozu (Opiekun w busie) po 
przybyciu busa na teren szkoły (lub na teren do tego wyznaczony) i wykonaniu niezbędnych 
przez kierowcę manewrów, przejmuje opiekę nad uczniami od nauczyciela dyżurującego (w 
tym momencie przejmuje on pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci) i wprowadza 
grupę do busa zgodnie z listą obecności. Opiekun przeprowadza kontrolę stanu liczbowego 
dzieci podczas każdego odwozu. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada 
pierwszy i wyprowadza wysiadających uczniów. Opiekun przekazuje ucznia pod opiekę 



rodzica lub innej upoważnionej przez niego osoby. Od tego momentu za bezpieczeństwo 
dzieci odpowiadają rodzice. 

 

III. Postanowienia końcowe: 
 
1. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się                        

z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 
2. Integralną częścią regulaminu jest plan dyżurów.  
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017r. 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………… 


