
Załącznik do zarządzenia 2/2017/2018                          Kołczewo, 31 sierpnia 2017r. 
z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie  

zmiany Regulaminu Dyżurów Nauczycieli 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie.                                                               
 

Regulamin dyżurów nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej  

im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie 
 

 

Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia7 września 1991r (z późniejszymi 

zmianami), rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                         

i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 

 

1. Zadaniem nauczycieli dyżurujących jest stały, osobisty lub przy 

współpracy z pracownikami obsługi  monitoring rejonu dyżuru. 

2. Nauczyciele dyżurujący muszą szczególną uwagę zwrócić na następujące 

miejsca: toalety chłopców i dziewcząt, schody, korytarz przy sali 

gimnastycznej, korytarz przy pokoju nauczycielskim, szatnie. 

3. Szatnia jest otwarta podczas dyżuru zerowego oraz w godzinach od 12.40 

do 12.50, a także po zakończonych lekcjach od godziny 15.15 do odjazdu 

autokaru. 

4. Szatnie przy sali gimnastycznej są zamykane na klucz. Za porządek 

odpowiada nauczyciel, który je otwiera  po dzwonku na lekcje. 

5. Dyżur pełniony jest w czasie ustalonym w tygodniowym planie dyżurów. 

6. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego, zastępuje go 

wyznaczony nauczyciel. 

7. Podczas sprzyjającej pogody, nauczyciele pełniący dyżur mogą 

zadecydować o wypuszczeniu dzieci podczas długiej (obiadowej) przerwy   

na boisko. Dyżur na boisku pełni nauczyciel oznaczony na grafiku 

dyżurów literą "B". Drugi nauczyciel pełni dyżur na korytarzu i w klasie j. 

angielskiego.  

8. Drzwi na boisko otwiera i zamyka na klucz nauczyciel dyżurujący (B). 

9. W przypadku niesprzyjającej aury nauczyciele wyznaczeni do pełnienia 

dyżuru na boisku, pełnią go na korytarzu zgodnie z harmonogramem. 

10. Dyżury pełnione są przed wszystkimi zajęciami i po ich zakończeniu. 

11. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną rozpoczyna się o godzinie 7.15, 

kończy o 8.00. 

12. Wychowawca klasy pierwszej w pierwszym tygodniu września 

przyjeżdża na dyżur zerowy codziennie, odbiera dzieci z autokaru 

i przebywa z nimi do momentu rozpoczęcia zajęć. 

13.  Dzieci  z przedszkola i z grup "zerowych" odbiera z autokaru 

i doprowadza do budynku małej szkoły opiekunka (pomoc nauczyciela) 

z  grupy przedszkolnej. Tam dzieci pod opieką nauczyciela dyżurującego 

oczekują na rozpoczęcie zajęć. 



14.  Od godz. 7.15 do 8.00 dla wcześniej zapisanych dzieci czynna jest 

świetlica/ biblioteka. Wych. świetlicy /  nauczyciel bibliotekarz opiekuje 

się dziećmi zapisanymi na poranną świetlicę. 

15. Za bezpieczne przechodzenie przez ulicę odpowiadają przeszkoleni w tym 

zakresie pracownicy szkoły. 

16. Nauczyciel pełniący dyżur na parterze nie wypuszcza dzieci na 

dziedziniec szkolny. 

17. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

18. Nauczyciel dyżurujący zgłasza obowiązkowo dyrektorowi szkoły 

zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie usunąć. 

19. Za odwóz dzieci odpowiada wyznaczony nauczyciel. W sytuacji, gdy na 

autobus oczekują wszystkie dzieci ze szkoły i z oddziału przedszkolnego 

osobami dyżurującymi są: wychowawcy grup przedszkolnych 

i  wychowawcy klas. 

20. Za odprowadzenie na autobus dzieci przedszkolnych odpowiada  

nauczyciel przedszkola. 

21. W sekretariacie szkoły znajduje się lista dzieci dojeżdżających z klas 1-7. 

     Listy uczniów punktu przedszkolnego i klas zerowych znajdują się 

w klasach, w których przebywają dzieci. Na piątej lekcji pedagog lub 

wyznaczony pracownik szkoły dostarcza  nauczycielom listę w celu 

sprawdzenia i odnotowania obecności. 

22.Sprawdzone listy obecności są przekazywane przez pedagoga  

nauczycielowi pełniącemu dyżur przy odwozie. 

23.Nauczyciel pełniący dyżur przy odwozie jest zobowiązany sprawdzić 

obecność dzieci odjeżdżających do domu. 

24. Rodzice mają obowiązek zgłosić w sekretariacie szkoły, u wychowawcy 

lub pedagoga wcześniejsze odebranie dziecka ze szkoły. 

25.Nauczyciel dyżurujący (odpowiadający za odwóz) po wejściu dzieci do 

autokaru, sprawdza czy wszyscy uczniowie korzystający ze szkolnego 

środka transportu wyszli ze szkoły, po czym daje sygnał do odjazdu. 

26.Na gimnastykę korekcyjną grupę "0a" i "0b" przeprowadzają  

wychowawcy klas i opiekunka (pomoc nauczyciela) grupy przedszkolnej. 

Po zakończonych zajęciach dzieci zapisane na świetlicę pod nadzorem 

opiekunki wracają do "małej" szkoły, gdzie  przebywają w  świetlicy do 

końca zajęć. Pozostałe dzieci pod opieką rodziców (opiekunów) wracają 

do domu. 

27.Po zakończonych zajęciach gimnastyki korekcyjnej i zajęć ruchowych 

grup zerowych oraz klas1-3, nauczyciele prowadzący w/w zajęcia mają 

obowiązek dopilnować przebierające się dzieci w szatni. . 

 28.W środę po gimnastyce korekcyjnej klasy Ib,  po zajęciach ruchowych 

klasy Ia oraz w czwartek po zajęciach ruchowych w klasie Ia (po 5 lekcji) 

dzieci dojeżdżające odprowadzane są do autobusu przez nauczyciela 

świetlicy. Pozostałe dzieci idą do domu lub pod opieką nauczyciela 

(oznaczonego w grafiku dyżurów *) są odprowadzane na świetlicę 

szkolną.  

 29.W środę po gimnastyce korekcyjnej klasy II (po 6 lekcji) dzieci 

oczekujące na odjazd autokaru odprowadzane są (przez nauczyciela 

oznaczonego *) do świetlicy szkolnej.  



 30.W piątek po gimnastyce korekcyjnej klasy Ia dzieci odprowadzane są do  

wychowawcy klasy, który dopilnowuje właściwego rozdzielenia dzieci 

(do grupy logopedycznej i na świetlicę).  

  31.Gimnastyka korekcyjna dzieci z punktu przedszkolnego odbywa się na 

sali zajęć przedszkola. 

32.Dzieci z przedszkola i z grup 0a i 0b przebywające po zajęciach 

w świetlicy w "małej" szkole, o godz. 14.45 są doprowadzane przez 

nauczyciela na świetlicę w "dużej" szkole. 

 32.Podczas dyżurów nauczyciele chodzą po korytarzu, nie prowadzą 

rozmów z innymi nauczycielami i z rodzicami. 

33.W czasie przerw obowiązuje zakaz otwierania okien na korytarzach 

szkolnych i w toaletach 

34 Nauczyciel kończący lekcję/ zajęcia po wcześniejszym upewnieniu się że 

wszystkie dzieci wyszły z sali ma obowiązek zamknąć drzwi na klucz.  

35. Nauczyciel ma obowiązek dbania by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, 

nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie 

niszczyli roślin i dekoracji. 

36. Nauczyciel ma obowiązek egzekwować, by uczniowie nie opuszczali 

terenu szkoły podczas przerwy. 

37. Po dzwonku na lekcję pierwszy do sali wchodzi nauczyciel i sprawdza 

czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów 

i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom 

bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły 

celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma 

prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. 

 

 

 

     

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


