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Procedura 
dotycząca organizacji przerw międzylekcyjnych 

i dyżurów nauczycieli 
 

 

§1 
 

Nauczyciel: 

1. Niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym 

miejscu zgodnie z harmonogramem.. 
 

2. Zajmuje  stanowisko w przydzielonym sektorze, które opuszcza  

wraz z dzwonkiem na lekcje.  
 

3. Miejscem dyżuru są korytarze, schody, sanitariaty, stołówka,  szatnia 

wychowania fizycznego. 
 

4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsca umożliwiające mu ogarnięcie 

wzrokiem całego terenu dyżurowania. 
 

5. W miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu 

i życiu uczniów, wydaje polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez 

uczniów. 
 

6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone 

zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć. 
 

7. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach 

mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu 

i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły. 

W miarę możliwości ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego 

(okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.) przez młodzież na przydzielonym terenie 

i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły. 
 

8. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły podczas pełnienia dyżuru, w 

wyniku którego uczeń utracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe 

nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, wzywa służby ratownicze 

(pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych 

opiekunów dziecka. 
 

9. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych 
 

10. Pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi.  

Nie pozwala, aby inne czynności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu 

dyżuru. 
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11. Nie powinien zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 
 

12. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni 

również dyżur w jego zastępstwie. 

W przypadku, gdy ma planowo swój dyżur, zgłasza zaistniałą sytuację 

wicedyrektorowi, który wyznacza innego nauczyciela na zastępstwo 

w pełnieniu dyżuru. 
 

13. Dyżury rozpoczynają się o godzinie 715 i trwają do zakończenia zajęć 

lekcyjnych. 
 

14. Samowolne zejście lub nie wywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżuru 

jest poważnym zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy. 
 

15. Regulamin pełnienia dyżurów szczegółowo określa zakres obowiązków 

nauczyciela dyżurującego.  

 

§2 
 

Uczniowie: 

1. W czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych 

osób . 
 

2. Mogą siadać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 
 

3. Mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli.  
 

4. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły 

(nie niszczą sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą 

plecaków, nie zrzucają ubrań z wieszaków w szatniach itp.). 

 


