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Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Celem organizowania dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

2. Miejscem dyżuru są:  

 korytarz na parterze (zasięg sal 11 – 15),  

 korytarz w piwnicy (sala nr 3, sklepik szkolny, szatnie),  

 korytarz na I piętrze,  

 korytarz na II piętrze,  

 korytarz prowadzący na salę gimnastyczną i patio,  

 korytarz przy salach 41 i 42,  

 boisko szkolne. 

UWAGA: Monitorowaniu podlegają również sanitariaty (jeśli znajdują się w strefie objętej 

dyżurem). 

3. Dyżury pełnione są na każdej przerwie międzylekcyjnej. 

4. Harmonogram dyżurów międzylekcyjnych, na podstawie tygodniowego rozkładu 

zajęć, układają nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

5. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie 

wicedyrektora,  w gabinecie dyrektora szkoły oraz na portierni. 

II. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur: 

1. Rozpoczynanie bez zbędnej zwłoki dyżuru w wyznaczonym miejscu.  

2. Aktywne pełnienie dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm, w tym również zwracanie uwagi na kulturę 

języka. 

3. Reagowanie na zachowania zagrażające bezpieczeństwu – nauczyciel wydaje 

nakazy, zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów. 

4. Niedopuszczanie do palenia papierosów i e-papierosów, spożywania alkoholu i 

zażywania wszelkich innych środków odurzających przez uczniów na terenie 

Szkoły (miejsca szczególnego nadzoru – toalety, zejście na parking podziemny, 

szatnie, radiowęzeł) 

5. Dopilnowanie i egzekwowanie zakazu opuszczania terenu Szkoły podczas 

przerwy między lekcjami 

6. Natychmiastowe reagowanie w przypadku pojawienia się na terenie Szkoły osób 

postronnych. 

7. Reagowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego podczas przerwy - 

udzielenie uczniowi pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku i 

poinformowanie sekretariatu Szkoły.   

8. Poinformowanie dyrektora szkoły o ewentualnym stwierdzeniu występowania w 

miejscu dyżurowania zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających na 

terenie Szkoły. 

9. Dyżur kończy się z dzwonkiem.  

III. Postanowienia końcowe 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w 

rejonie wyznaczonym do pełnienia dyżuru.  



2. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków 

pociąga za sobą konsekwencje służbowe. 

3. Zmiana harmonogramu następuje po każdej zmianie tygodniowego rozkładu zajęć 

lekcyjnych. 

 

ZASADY NA CZAS OBOWIĄZYWANIA ZAOSTRZONEGO REŻIMU 

SANITARNEGO: 

1. Z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego i ograniczenie 

gromadzenia się dużej ilości osób w jednym miejscu zaleca się pozostawienie 

otwartych sal (szeroko otwarte drzwi) i umożliwienie uczniom spędzanie w nich 

przerw. W salach powinny być otwarte okna.  

2. Wprowadza się dwuosobowe dyżury na I i II piętrze.  

3. Podczas przerw powinny być uchylone wszystkie okna na korytarzach tak aby 

umożliwić możliwie dobrą wymianę powietrza.  

4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie powinni przebywać na 

boisku szkolnym / patio.  

5. Do odwołania uczniowie nie zostawiają kurtek w szatni.  

6. Nie wolno składować plecaków pod salami – własne rzeczy należy mieć przy sobie.  

 

 

 


