
REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH                                                 

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYMIM. KS. KARD. STEFANA 

WYSZYŃSKIEGO W KADCZY w roku szkolnym 2020/2021 

1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć 

(obowiązkowych  i dodatkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz na przerwie po 

zajęciach szkolnych,według ustalonego Harmonogramu dyżurów nauczycielskich. 

2. Dyżury pełnione są: w  budynku szkolnym nr 1 i na podwórku szkolnym oraz w budynku nr 2 

– na tzw. przerwie obiadowej. 

3. Podczas przerw nauczyciel pozostaje po lekcji z uczniami w sali, w której odbywały się 

zajęcia. W czasie przerwy uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej lub na korytarzu w 

rejonie sali, w której odbywała się ich lekcja, bądź przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych- na boisku szkolnym. Decyzję o organizacji przerwy podejmuje 

nauczyciel danych zajęć. 

4. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów, dostosowując je do 

potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

5. Nauczyciele w czasie tzw. przerwy śniadaniowej, przeznaczonej na spożycie posiłku przez 

dzieci zwracają szczególną uwagę na warunki higieniczne spożywanych posiłków. 

6. W okresie pandemii COVID-19 w szatni, na korytarzu, w toaletach obowiązuje stosowanie  

maseczki (osłona ust i nosa) oraz na podwórku szkolnym, jeśli zachowanie dystansu między 

uczniami jest utrudnione.  

7. Każdy dyżur pełniony jest aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów w salach lekcyjnych, na korytarzach, 

klatce schodowej, na podwórku, w sanitariatach, w szatni. 

8. Rekomenduje się taką organizację przerw, która umożliwi zachowanie dystansu między 

uczniami przebywającymi w klasie lub na korytarzu/podwórku szkolnym i ograniczy 

gromadzenie się uczniów. 

9. Po zakończeniu zajęć, jeśli jest to ostatnia godzina lekcyjna, nauczyciel zamyka salę lekcyjną, 

kieruje uczniów do szatni i nadzoruje, aby udali się niezwłocznie do domu. 

10. Nauczyciele w oddziale przedszkolnym przebywają ze swoimi wychowankami, realizując 

zajęcia opiekuńczo -wychowawcze. 

11. Wszystkie problemy wychowawcze wynikające z niewłaściwego zachowania się uczniów w 

czasie przerw międzylekcyjnych (oraz przed lub po zajęciach) rozstrzyga nauczyciel 

dyżurujący lub w porozumieniu z wychowawcą klasy /lub w razie potrzeby z Dyrektorem 

szkoły. 

12. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

niezwłocznie udziela pierwszej pomocy przedmedycznej i zawiadamia Dyrektora szkoły (lub 

w razie jego nieobecności - zastępcę Dyrektora), zgodnie z odrębnymi procedurami 

obowiązującymi w szkole. 

13. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego 

nauczyciela (za zgodą Dyrektora szkoły lub w razie jego nieobecności za zgodą jego 

zastępcy). 

14. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego w wyznaczonym dniu  Dyrektor szkołylub,w 

razie jego nieobecności, zastępca Dyrektora, wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do 

pełnienia dyżuru i odnotowuje ten fakt w Zeszycie/Księdze zastępstw. 

15. Inne niewymienione powyżej zasady, obowiązujące nauczycieli,  zawiera m.in.  Statut SP w 

Kadczy oraz PROCEDURA Numer BHP 9/2020, dotycząca ochrony pracowników i dzieci 

przed koronawirusem. 


