
 
ZARZĄDZENIE NR 04/2019/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE  
z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyżurów nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 84 

 
 
Na podstawie Art. 1 pkt 14, Art. 55 ust. 2 pkt 6, Art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287); Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287.); 
Rozporządzenia 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 ze zm.), zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Wprowadzam Regulamin  dyżurów nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 84. 
2. Regulamin określony w ust. 1 uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej                          

w dniu 26 sierpnia 2019 r. 
3. Regulamin dyżurów nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 84 stanowi załącznik nr 1                        

do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 
 

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 84  
          (-) Zofia Rostek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik nr 1 
ZARZĄDZENIA NR 04/2019/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84  
W WARSZAWIE  

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
 
 

 
 
 

REGULAMIN  DYŻURÓW NAUCZYCIELI 
w Szkole Podstawowej nr 84   

w Warszawie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Postanowienia ogólne 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły                       
i wchodzi  w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa               
przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

3. Plan dyżurów jest układany przez wyznaczony zespół nauczycieli. 

4. Plan dyżurów jest zatwierdzany do realizacji przez dyrektora szkoły i zmieniany 
równocześnie ze zmianą tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych lub w miarę 
potrzeb. 

5. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych 
według ustalonego harmonogramu. 

6. Dyżur według ustalonego harmonogramu obowiązuje wszystkich pracowników 
pedagogicznych szkoły. Wyjątek stanowią: nauczyciele oddziałów przedszkolnych, 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz, pedagog, psycholog, 
logopeda, terapeuta pedagogiczny. 

7. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej                       
i nauczyciele przedmiotów uczący w klasach I – III w trakcie zorganizowanych               
przez szkołę zajęć obejmują swą opieką uczniów klas I – III. Opieka ta wyraża się              
w stałej obecności nauczycieli podczas pobytu dzieci  na zajęciach edukacyjnych              
czy na wycieczce. 

8. W budynku przy ul. Radzymińskiej 227 nauczyciele pełnią dyżury w następujących 
miejscach: 
a) parter: 

- na lewym korytarzu – jeden nauczyciel, 
− na środkowym  korytarzu – jeden nauczyciel, 
− na korytarzu przy sali gimnastycznej (do sekretariatu) – jeden nauczyciel 

wychowania fizycznego, 
− na prawym korytarzu – jeden nauczyciel. 

b) piętro: 
– na lewym korytarzu – jeden nauczyciel, 
– na środkowym korytarzu – jeden nauczyciel, 
– na prawym korytarzu – jeden nauczyciel, 

c) szatnia: 
– jeden nauczyciel, a w czasie przerwy po czwartej i piątej godzinie lekcyjnej – 

dwóch nauczycieli (jeden w rejonie sklepiku, drugi przy małej sali 
gimnastycznej), 
 



d) stołówka: 
– nauczyciel według opracowanego planu dyżurów,  
– przy wydawaniu posiłków uczniom klas: IIIa i IIIc wychowawcy tychże dzieci 

(wychowawcy mają obowiązek czuwać nad porządkiem  w  stołówce 
szkolnej, pomagać w podawaniu posiłków, wdrażać właściwe zasady 
korzystania ze sztućców), 

e) boisko szkolne (w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych w pogodne dni)  
− od strony bramy wjazdowej przy ul. Określonej, patio i boisku do piłki nożnej 

– nauczyciel ze środkowego korytarza na piętrze, 
− od strony ul. Blokowej – nauczyciel z szatni. 

 
9. Dyżury obejmują wszystkie przerwy międzylekcyjne.  

 
10. Dyżury nauczycieli zaczynają się o godzinie 7.50, a kończą się o godz. 16.20. 

 
11. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej są odpowiedzialni za zapewnienie 

bezpieczeństwa swoim wychowankom podczas ich pobytu  w szkole (zgodnie                     
z tygodniowym rozkładem swoich zajęć). 

 
12. Za bezpieczeństwo dzieci klas I – III „przed” i „po” zajęciach prowadzonych                  

przez nauczycieli przedmiotów uczących w klasach I – III (religia, język angielski, 
„Zajęcia sportowe”) odpowiedzialni są wychowawcy. 

13. Jeśli w rozkładzie zajęć edukacyjnych występuje sytuacja, gdy zajęcia prowadzone 
przez nauczycieli przedmiotów ustalone są po sobie np. język angielski po religii                   
czy „Zajęcia sportowe” po języku angielskim (różne warianty ułożenia tych 
przedmiotów) za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel, który kończy zajęcia 
(sprawuje opiekę nad dziećmi do momentu przybycia nauczyciela prowadzącego                 
z klasą kolejne zajęcia). 

14. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje również 
jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, zgłasza                           
to dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły, który wyznacza innego nauczyciela                 
do pełnienia dyżuru. 

15. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela oddziału 
przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej postępuje zgodnie z warunkami 
określonymi w pkt 11 – 14 niniejszego regulaminu. 

16. Kobiety w ciąży mają prawo do całkowitego zwolnienia z dyżurów. 
 

 



II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego 
 

1. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie 
dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, siedzenia 
na parapetach, wychylania się przez okno, bieganie po schodach, podstawianie nóg, 
zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po drzewach, balustradach itp. 
 

2. Nauczyciel w trakcie pełnienia dyżuru: 
 

1) zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu 
dyżurowania (korytarz a także schody i sanitariaty); 

2) eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,               
wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci: 

– zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach,                  
w łącznikach i sanitariatach,   

– nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego                 
(sklep, ulica, boisko, dom), 

– zabrania chodzenia po szkole bez zmiany obuwia, 
– zabrania wchodzenia do łazienek dużych grup uczniów; w przypadku 

podejrzenia o złe zachowanie (np. niszczenie mienia) ma obowiązek 
wyproszenia uczniów z łazienki, 

– zabrania przebywania dzieci w sali lekcyjnej bez opieki innego nauczyciela, 
– dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania 

budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach, 
– eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 
– eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów; 

 
3) ma obowiązek dokonywania wpisów w zeszytach wychowawczych danej klasy 

uczniom nieprzestrzegającym zasad bezpieczeństwa. Wychowawcy dokonują 
analizy wpisów; 
 

4) jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi,                                   
jak: przeprowadzaniem rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi                     
oraz innymi osobami, a także czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym 
pełnieniu dyżurów; 
 

5) nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa                             
i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora) szkoły; 

 
6) ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku                    

i opuścić je równo z dzwonkiem na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym 
dyżurował (porządek itp.); 

 



7) obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi (wicedyrektorowi) zauważone 
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć; 

 
8) zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach 

mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu                                     
i bezpieczeństwu uczniów   i pracowników szkoły; 

 
9) nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas 

przerwy; 
 

10) przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca 
pracy pod względem BHP; 

 
11) każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku                

i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia 
dalszej opieki. 

 
3. Nauczyciel kończący lekcję ma obowiązek wyprowadzić dzieci z sali lekcyjnej, 

zamknąć drzwi na klucz, a uczniów pozostawić pod opieką nauczyciela / nauczycieli 
dyżurujących na korytarzach. 
 

4. Za bezpieczeństwo uczniów kończących zajęcia i sprowadzanych do szatni 
odpowiada nauczyciel, który miał ostatnią lekcję z daną klasą. 

 
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na dyżurze nie zwalnia od odpowiedzialności                 

za zaistniałe w tym czasie w rejonie dyżuru nauczyciela wypadki uczniowskie                       
i traktowana jest jako naruszenie obowiązków pracowniczych. 

 

III. Postanowienia końcowe 
 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci                                
w rejonie dyżurowania. 
 

2. 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. 

 
3. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga                   

za sobą konsekwencje służbowe. 
Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 84  
          (-) Zofia Rostek 
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