
1 
 

Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli podczas przerw 

w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie 

obowiązuje od 25 maja 2022 r. 

Wyjaśnienie skrótów używanych na planie dyżurów: 

WCZ – nauczanie wczesnoszkolne (sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) – tylko o godz. 7.45 

WSZ – wejście od szatni (wejście dla uczniów) – tylko o godz. 7.45, 12.20, 13.30 

SZ – szatnia szkolna 

HD – dolny hol szkolny (recepcja) + mały hol przy wejściu Szkoły Muzycznej + klatka schodowa od 

strony recepcji do pierwszego piętra 

K1 – korytarz na pierwszym piętrze (sale 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 + klatka schodowa od strony 

szatni do parteru) 

K2 – korytarz na drugim piętrze (sale 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8SM, 9SM + klatki schodowe do 

pierwszego piętra) 

K3 – korytarz na trzecim piętrze (sale 26, 27, 28, 31, 32 + internat + klatki schodowe do drugiego 

piętra) 

Ł – łącznik do sali gimnastycznej (od drzwi do holu dolnego do drzwi do BETANI) 

SG – Sala Gimnastyczna z szatniami 

BE – Betania + Łącznik (w przypadku, gdy pojawia się informacja o możliwości wyjścia na dwór) 

Postanowienia ogólne 

1. Dyżur jest jednym z elementów procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w 

zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli. 

3. Plan dyżurów jest układany przez wicedyrektora szkoły lub osoby do tego wyznaczonej, a 

zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły i umieszczany na stronie internetowej 

szkoły https://kcek.pl/kcek/plany-zajec . 

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu wypoczynku i relaksacji po odbytych zajęciach. 

5. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni), gdy warunki atmosferyczne pozwalają 

na to aby uczniowie przebywali na dworze na długich przerwach tj. 12.20 – 12.45 oraz 

13.30 – 13.50 (na pozostałych przerwach uczniowie nie mają prawa opuszczania budynku 

szkoły) wówczas: 

a. Pani Małgosia Skrzypek (recepcja) lub SEKRETARIAT SZKOŁY w porozumieniu z 

dyrektorem, informuje przez radiowęzeł o możliwości wyjścia na dwór. 

https://kcek.pl/kcek/plany-zajec
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b. nauczyciel mający dyżur na ŁĄCZNIKU (Ł) pełni dyżur na zewnątrz budynku (Ogród 

Wiary i jego najbliższa okolica – patrz mapka), dyżur oznaczony OGRÓD WIARY 

c. nauczyciel mający dyżur w HOL DOLNY (HD) pełni dyżur na zewnątrz budynku (Plac 

Nivea i jego najbliższa okolica – patrz mapka) dyżur oznaczony PLAC NIVEA, 

d. nauczyciel mający dyżur przy WEJŚCIU OD SZATNI (WSZ) pełni dyżur na zewnątrz 

budynku (małe boisko trawiaste i jego najbliższa okolica – patrz mapka), dba o to by 

uczniowie nie wychodzili z tej strefy dyżurowania w stronę dużego boiska - dyżur 

oznaczony BOISKO 

e. na przerwach, na których uczniowie mogą przebywać na dworze wszyscy nauczyciele 

mają obowiązek zachęcania uczniów, aby wyszli na dwór. 

6. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela/pracownika przejmuje 

również jego dyżur przed lekcją, na której pełni zastępstwo.  Jeżeli nauczyciel w tym czasie 

pełni własny dyżur podejmuje próbę znalezienia zastępstwa na przejmowany dyżur 

nieobecnego nauczyciela, a gdy będzie to niemożliwe zgłasza ten fakt do dyrekcji, która 

zapewnia opiekę innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.  

7. Nauczyciele w nauczaniu wczesnoszkolnym (klasy I-III SP), wypuszczając dzieci na przerwę 

mają obowiązek przebywania na przerwie razem z dziećmi.  

8. Nauczyciele, którzy mają lekcje w nauczaniu wczesnoszkolnym (język angielski, zajęcia 

komputerowe, gimnastyka korekcyjna, religia, szachy itd.) są zobowiązani do tego aby w 

czasie jak najkrótszym dotrzeć do dzieci z klas I-III SP w celu przejęcia nad nimi opieki przed 

swoją lekcją.  

9. Nauczyciel kończący lekcje w klasach I-III SP zobowiązany jest do tego, aby odprowadzić 

dzieci na świetlicę szkolną. 

Obowiązki nauczyciela dyżurującego. 

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za: 

1. Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania za porządek, niedopuszczanie do 

niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po 

schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po drzewach, 

balustradach, incydentach niedozwolonych w toaletach. 

2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i 

egzekwuje ich wykonanie przez uczniów. 

3. Nauczyciel dyżurny powinien zgłaszać wychowawcy klasy nieprawidłowe zachowania 

uczniów w czasie przerwy. 

4. KONIECZNE JEST KONTROLOWANIE SZKOLNYCH TOALET i wypraszanie stamtąd uczniów 

nie korzystających z TOALETY – zakaz przebywania. 

5. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

6. Obowiązkowo i natychmiast musi zgłaszać dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, 

którego nie jest w stanie sam usunąć. 
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7. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku i 

podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej 

opieki. 

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków nauczycielskich z tytułu pełnienia dyżurów. 

Jeżeli nauczyciel jest nieobecny na dyżurze ponosi on konsekwencje zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt. 2 

Ustawy o Systemie Oświaty, bowiem dyrektor jest upoważniony do wymierzania kar 

porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Może to być rozmowa dyscyplinująca, 

upomnienie ustne, upomnienie pisemne załączone do akt osobowych, kary przewidziane 

kodeksem pracy, czyli upomnienie, nagana, kara pieniężna.  
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