REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA W POZNANIU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Obowiązek pełnienia dyżurów w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel musi zapewnić uczniom
bezpieczeństwo nie tylko podczas lekcji, ale również podczas przerw międzylekcyjnych. Pełnienie dyżuru to
czynność wynikająca z zadań statutowych szkoły (art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela). Nauczyciel, któremu
dyrektor wyznaczył dyżur w określonym czasie i miejscu, odpowiedzialny jest za nadzór nad uczniami i
zapewnienie im bezpieczeństwa. Ma on obowiązek przestrzegać przepisów prawa, w tym prawa
wewnątrzszkolnego obowiązującego w szkole - statutu, regulaminów, zarządzeń i poleceń dyrektora, który
jest dla nich przełożonym służbowym.
1. Dyżur nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest integralną częścią procesu dydaktycznowychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela, za które nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wymiar czasu dyżurów przypadający na jednego nauczyciela
zależy od konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i jest proporcjonalny do ilości przyznanych godzin w
danym roku szkolnym.
2. Po zakończonej lekcji/ zajęciach nauczyciel wychodzi ostatni z sali, zamyka ją; uczniowie nie pozostają
sami w sali. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem dyżurującego nauczyciela.
3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne – umożliwia się uczniom przebywanie w czasie długich
przerw o godzinie 10.35 oraz 13.30 na boisku przed szkołą.
4. Dyżury międzylekcyjne rozpoczynają się o godz. 7.45, a kończą po zakończeniu dnia nauki. Dyżury
pełnione są codziennie na każdej przerwie międzylekcyjnej i po zakończeniu ostatniej lekcji.
5. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw
lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
6. Harmonogram dyżurów ustala wyznaczony przez dyrektora szkoły zespół do spraw dyżurów
nauczycielskich w oparciu o stały plan lekcji, a także po każdej jego zmianie.
7. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora, wicedyrektora.

Rozdział 2
Teren pełnienia dyżurów
Teren szkoły dzieli się na następujące rejony dyżurowania: niski parter, parter, pierwsze piętro, drugie
piętro, łącznik, stołówka oraz boisko szkolne – w trakcie długich przerw (rysunek boiska).

Rozdział 3
Obowiązki nauczyciela dyżurującego
1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania.
2. Nauczyciel punktualnie lub najszybciej jak jest to możliwe, rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu
zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich, a opuszcza dyżur równo po zakończeniu przerwy
międzylekcyjnej.
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3. Nauczyciel powinien planować swoją pracę dydaktyczną, mając na uwadze swój plan dyżurów.
4. W trakcie dyżuru nauczyciel jest aktywny (nie może się zajmować sprawami, które rozpraszają jego
uwagę), przemieszcza się w swoim rejonie/strefie oraz eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu
i życiu uczniów, wydaje nakazy i zakazy oraz egzekwuje ich wykonanie. Niewłaściwe zachowanie uczniów
odnotowuje poprzez wpis w e-dzienniku (uwaga).
5. Nauczyciel pełniący dyżur nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych na terenie szkoły.
6. Nauczyciel dyżurujący kontroluje toalety.
7. Nauczyciel egzekwuje, by uczniowie opuszczali szkołę i jak najszybciej udawali się na boisko szkolne (w
trakcie długich przerw).
8. Nauczyciele wychowania fizycznego kontrolują ubieranie się uczniów w szatni i sprawują nad nimi
opiekę do dzwonka na przerwę.
9. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych organizowanych dla części uczniów szkoły nad
bezpieczeństwem uczniów czuwa nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć.
10.Nauczyciel zawiadamia dyrektora lub odpowiednie osoby o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach
mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz
pracowników szkoły (np. rozlany płyn na podłodze).
11. W przypadku, gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel zobowiązany jest do:
1) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,
2) udzielenia pierwszej pomocy, o ile istnieje taka konieczność,
3) wezwania odpowiednich służb medycznych (dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona),
4) zabezpieczenia miejsca wypadku.
12. Nauczyciel dyżurujący, który z przyczyn losowych musi odejść z dyżuru, może to uczynić
wyłącznie wtedy, jeżeli swoje obowiązki przekaże innemu nauczycielowi.
13. Nauczyciel organizujący wyjście lub wyjazd z klasą powiadamia wicedyrektora szkoły o konieczności
dokonania zmian doraźnych w harmonogramie jego dyżurów.

Rozdział 4
Postanowienia szczegółowe
1. W klasach I-III nauczyciel rozpoczynający lekcje pełni dyżur w szatni na niskim parterze 10 minut przed
rozpoczęciem zajęć.
2. Od 7.45 nauczyciele pełnią dyżur według harmonogramu, a uczniowie wchodzą do szkoły od 7.50.
3. W przypadku pełnienia na korytarzach dyżuru przez trzech nauczycieli:
1) pełni dyżur przy schodach (nad wejściem głównym),
2) pełni dyżur po środku korytarza,
3) pełni dyżur przy schodach (nad wejściem nr 2).
1. W czasie długich przerw o 10.35-10.55 oraz 13.30-13.50 dyżur pełniony jest również na boisku szkolnym:
4 nauczycieli w wyznaczonych obszarach 1-4. Po pierwszym dzwonku o 10.50 lub 13.45 nauczyciele
schodzący z boiska pełnią dalej dyżur według następującego przydziału:
W czasie długich przerw:
1) wejściem nr 1 wchodzi na I piętro i pełni tam dyżur do końca przerwy,
2) wchodzi jako ostatni z boiska wejściem numer 1,
3) wchodzi jako ostatni z boiska wejściem nr 2,
4) wejściem nr 2 wchodzi na II piętro i pełni tam dyżur do końca przerwy.
2. W czasie niepogody uczniowie spędzają długą przerwę w budynku szkolnym. Nauczyciele przypisani do
pełnienia dyżuru na boisku szkolnym, dyżurują w budynku szkolnym zgodnie z zasadą:
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1) niski parter,
2) obok sali nr 1 (zejście na niski parter),
3) I piętro,
4) II piętro.
3. Po lekcjach wychowania fizycznego, języka niemieckiego/ j. hiszpańskiego, etyki lub innych zajęciach,
które odbywają się jako ostatnie w planie szkolnym, nadzór nad ubieraniem się oraz wyjściem uczniów
ze szkoły sprawują nauczyciele kończący lekcje z daną klasą/grupą.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
1. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji
związanych z usprawnianiem dyżurów lub innych działań w tym obszarze.
2. Niewywiązanie się nauczyciela z obowiązku prawidłowego pełnienia dyżurów pociąga za sobą
konsekwencje służbowe.
3. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się
harmonogramem zastępstw na dyżurach oraz zobowiązuje do jego przestrzegania. Nie dopuszcza się
samowolnych zmian w harmonogramie dyżurów.
4. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem o wszelkich rozstrzygnięciach decyduje
dyrektor szkoły.
5. Zmian w Regulaminie działalności Rady Pedagogicznej dokonuje Rada Pedagogiczna.
6. Zmiany są podejmowane w formie uchwał.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2021r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
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