Regulamin dyżurów nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Podstawy prawne
Art. 39 ust 1. pkt. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).
Art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz.
968).

I. Postanowienia ogólne.
1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie
przerw w zajęciach według ustalonego harmonogramu dyżurów.
2. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji oraz przerw
w zajęciach.
3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu wypoczynku po odbytych zajęciach.
4. Miejscem dyżuru są: korytarze (parter, I i II piętro), schody, toalety, stołówka, miejsce przy
gabinecie pielęgniarki, boiska, plac zabaw, z tym że dyżur w stołówce i na świeżym powietrzu
pełniony jest wyłącznie w czasie dużych przerw.
5. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi.
6. Dyżur prowadzony jest podczas wszystkich przerw w zajęciach w czasie trwania nauki w szkole.
7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godzinie 7.50.
8. Po przerwie nauczyciel dyżurujący w budynku szkoły nie wchodzi do pokoju nauczycielskiego,
tylko zostaje na dyżurze do momentu, aż pojawi się przynajmniej jeden nauczyciel uczący na
danym piętrze.
9. Klasa nie może pozostać na korytarzu bez opieki, nie wolno także na czas przerwy pozostawiać
uczniów w klasach, bez opieki nauczyciela.
10. Uczniowie mający lekcje na najniższym poziomie budynku (piwnica), schodzą na parter dopiero
po dzwonku na lekcję i pod opieką nauczyciela udają się do sal. Przerwę spędzają na tym piętrze,
na którym znajduje się sala przypisana do danej klasy.
11. Uczniowie mający lekcje w sali gimnastycznej po dużej przerwie, schodzą do niej dopiero po
dzwonku na lekcje. Przerwę spędzają na tym piętrze, na którym znajduje się sala przypisana do
danej klasy.
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12. W razie niepogody, nauczyciele zaplanowani do sprawowania dyżuru na boiskach szkolnych lub
placu zabaw, pełnią dyżur w miejscach wyznaczonych w harmonogramie dyżurów.
13. Dyżur za nieobecnego nauczyciela pełniony jest zgodnie z zeszytem zastępstw.
14. Dyrektor zwalnia z obowiązku dyżuru nauczyciela pełniącego funkcje, które ograniczają jego
dyspozycyjność podczas przerw (np. podczas diagnozy klas 1) i przydziela za niego zastępstwo.

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego.
1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu, zgodnie z planem dyżurów
nauczycielskich.
2. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego
terenu dyżurowania.
3. Pełni dyżur aktywnie i przez cały czas trwania dyżuru przebywa z uczniami.
4. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje
ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:
a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz
w zakamarkach,
b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, boisko, dom),
c) dba o czystość w budynku poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku
i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach,
d) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,
e) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów,
f) zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów.
5. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego
lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły.
6. W przypadku, gdy uczeń ulegnie wypadkowi, postępuje zgodnie z obowiązującymi w szkole
procedurami.
7. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego na przydzielonym terenie i powiadamia
wychowawcę i dyrektora szkoły.
8. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie uczniów w czasie przerw.
9. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora.
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III. Postanowienia końcowe.
1. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich
propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.
2. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą
konsekwencje służbowe.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
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