REGULAMIN DYŻURÓW
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011 r. nr
161, poz. 968). - §2, §13, §1 4ust.1- 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r., poz. 996). – art. 68 ust. 1 pkt 6.
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.0.917) t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy - art. 100.

Postanowienia ogólne.
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres
podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Harmonogram dyżurów układają członkowie rady Pedagogicznej powołani przez dyrektora szkoły
z podziałem na klasy 1-3 SP (I zespół nauczycieli) oraz 4-8 SP i 3 G (II zespół nauczycieli).
3. Harmonogram dyżurów nauczycielskich opracowywany jest najpóźniej w trzecim dniu nowego
roku szkolnego.
4. Do czasu ustalenia pełnego harmonogramu dyżurów, dyżury na przerwach pełnią nauczyciele
według opracowanych dziennych grafików dyżurów, a w klasach I-III pełnią wszyscy nauczyciele.
Dzienny grafik dyżurów układają zespoły wyznaczone przez dyrektora szkoły do ułożenia pełnego
harmonogramu dyżurów.
5. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
6. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym
zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
7. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze (parter, I piętro, II piętro, przy sali gimnastycznej),
schody, szatnie, sanitariaty, wyznaczone tereny wokół szkoły, patio (długie przerwy 15-20 minutowe
w dni, kiedy pogoda umożliwia uczniom przebywanie na świeżym powietrzu), boisko szkolne,
stołówka szkolna.
8. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
9. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godzinie 7.50,
zakończeniu nauki.

kończy po

10. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pedagogicznego przejmuje
również jego dyżur po odbytych zajęciach. Jeśli to jest pierwsza lekcja nauczyciela zastępowanego,
to również dotyczy dyżuru przed tą lekcją. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur
zobowiązany jest on do poinformowania o tym wicedyrektora, który wyznacza innego nauczyciela

do pełnienia dyżuru. 11. Nauczyciel zastępujący zobowiązany jest sprawdzić dyżury za nauczyciela
nieobecnego.
12. W przypadku nie zgłoszenia pokrywających się dyżurów do wicedyrektora odpowiedzialność
ponosi nauczyciel zastępujący. W przypadku nieobecności nauczyciela zastępującego na dyżurze lub
nie zgłoszenia pokrywających się dyżurów w odpowiednim terminie, nauczyciel zobowiązany jest
złożyć pisemne wyjaśnienie o swojej nieobecności na dyżurze za nieobecnego nauczyciela.
13. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są dostarczyć opracowany harmonogram dyżurów
do dyrektora i wicedyrektorów szkoły.
14. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są informować każdorazowo dyrektora
i wicedyrektora o zmianach nanoszonych w harmonogramie dyżurów.
15. W przypadkach wyjątkowych, np. z powodu znacznej absencji nauczycieli, dyrektor lub
wicedyrektor szkoły może przydzielić dodatkowe dyżury obecnym nauczycielom.
16. Z obowiązku dyżuru zwolniony jest dyrektor, wicedyrektor, kierownik świetlicy, ze względu na
pełnione funkcje w szkole.
17. Nauczyciel rozpoczyna i kończy dyżur zgodnie z rozkładem dzwonków, przy uwzględnieniu czasu
niezbędnego na dojście na miejsce dyżuru.
18. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieobecność na dyżurze, podać przyczynę nieobecności oraz
podać nazwisko nauczyciela zastępującego.
19. Nauczyciel pełni dyżur zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów i bieżącymi
zastępstwami uwzględniającymi nieobecności nauczycieli dyżurujących.
20. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak:
przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi i innymi osobami oraz
czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
21. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie
dyrektora / wicedyrektora szkoły. W wyjątkowych sytuacjach (np. złe samopoczucie) nauczyciel
ustala zastępstwo z innym nauczycielem.
22. Przed rozpoczęciem nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod
względem bezpieczeństwa.
23. Podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada
nauczyciel prowadzący te zajęcia.
24. Nauczyciel dyżurujący obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur:
- nadzór nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych,
- interwencje w przypadku, niebezpiecznych zachowań uczniów (np. bójek, wypadku,
nieszczęśliwego zdarzenia, złego stanu zdrowia, niszczenia mienia szkoły, przemocy słownej,
biegania, itp.) ,

- udzielenie pierwszej pomocy oraz powiadomienie wychowawcy, dyrekcji i pielęgniarki,
- ustalenie powodów obecności w szkole nieznanych osób, ustalenie ich personaliów,
- nadzorowanie przemieszczania się uczniów wynikających ze zmiany sal lekcyjnych,
- kontrola przestrzegania regulaminu szkolnego i zasad BHP we wszystkich miejscach dyżurowania,
- ogłaszanie alarmu i zbiórek ewakuacyjnych podczas zagrożeń,
- nie dopuszczanie do samowolnego opuszczania szkoły przez uczniów,
- dbanie o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku i wdrażania
ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach,
- eliminowaniu gier i zabaw zagrażających zdrowiu i życiu uczniów,
- zgłaszanie wychowawcy niewłaściwego zachowania się uczniów w czasie przerw.
Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest naruszeniem
przepisów BHP. W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach
decyduje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
Postanowienia końcowe.
1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie
dyżurowania.
2. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą
konsekwencje służbowe.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r.

