
ZARZĄDZENIE NR 18/2020/2021 

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 6 lipca 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej dyżurów nauczycielskich 

 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku 
 

Dyrektor szkoły na podstawie: 

• Ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)  

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140) 

• Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku. 
 

Zarządza co następuje:  

Wprowadzenie procedury dotyczącej dyżurów nauczycielskich w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 7 w Radomsku. 

1. Cele procedury. 

- Celem jest ustalenie warunków i trybu pełnienia dyżurów przez nauczycieli. 

 

2. Definicja przedmiotu procedury. 

- Dyżury nauczycielskie – zasady i tryb pełnienia 

 

3. Kogo dotyczy procedura? 

- Nauczycieli - tygodniowy łączny czas pełnienia dyżurów przez nauczyciela jest proporcjonalny 

do ilości godzin dydaktycznych i płatnych zajęć dodatkowych, przydzielonych temu 

nauczycielowi. 

- Z dyżurów zwolnieni są nauczyciele po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego, które zawiera 

przeciwskazania do ich pełnienia.  

 

4. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest  

przedmiotem procedury. 

- Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 



a) bezwzględne przebywanie z dziećmi w wyznaczonym miejscu dyżuru, troska o 

bezpieczeństwo i zdrowie uczniów;  

b) troska o kulturalne zachowanie się uczniów w czasie przerw, zwracanie szczególnej 

uwagi na przejawy wandalizmu, przemocy fizycznej i uzależnień wśród uczniów;  

c) rejestrowanie uczniów naruszających Statut Szkoły; 

d) w dobie pandemii zwracanie uwagi na stosowanie się uczniów do wytycznych MEiN, MZ, 

GIS (dystans, higiena, maseczka);  

- W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do: 

a) udzielenia pierwszej pomocy, o ile istnieje taka konieczność; 

b) wezwania odpowiednich służb medycznych;  

c) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku;  

d) zabezpieczenia miejsca wypadku; 

e) sporządzenia notatki z uwzględnieniem określenia miejsca i przyczyny wypadku, rodzaju 

wypadku, zastosowanych środków i własnego działania;  

f) złożenia zeznań do protokołu powypadkowego.  

- Nauczyciel dyżurny jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w czasie 

przerwy. 

- Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z procedurą dyżurów 

międzylekcyjnych oraz do przestrzegania jej postanowień. 

 

5. Opis pracy - ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych 

czynności. 

- Dyżur przed pierwszą lekcją rozpoczyna się o godzinie 7:45. 

- Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji, dyżur kończy 

się w momencie, gdy wszyscy uczniowie znajdą się w klasach pod opieką nauczycieli. 

- Podczas dyżuru nauczyciel ma obowiązek przemieszczania się w wyznaczonym rejonie. 

- Nauczycielowi wolno zejść z dyżuru, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, pod warunkiem 

znalezienia wśród innych nauczycieli zastępcy. 

- Dyżur za nauczyciela nieobecnego, przed lekcją zastępowaną, w przypadku ostatniej lekcji 

nauczyciela nieobecnego – także po lekcji, pełni nauczyciel zastępujący go, jeżeli nie koliduje 

to z jego własnym dyżurem. W sytuacji, kiedy nauczyciel pełniący zastępstwo nie może pełnić 



dyżuru za osobę zastępowaną, zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi szkoły. Dyrektor 

wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.  

- Nauczyciel pełniący dyżur na placu przed szkołą, kończy dyżur wraz z wejściem wszystkich 

uczniów do budynku szkolnego.  

- Grafik dyżurów nauczycielskich opracowywany jest przez wicedyrektora szkoły lub innego, 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela. 

- Grafik dyżurów określa miejsca, w których powinni znajdować się nauczyciele dyżurni 

podczas przerw. 

- Plan dyżurów nauczycielskich opracowywany jest na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć 

nauczycieli. 

- Ilość przydzielonych przerw danemu nauczycielowi jest proporcjonalna do ilości godzin 

ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

- Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą 

konsekwencje służbowe określone w Regulaminie Pracy.  

 

6. Wykaz materiałów i dokumentów: 

- Plan dyżurów 

7. Tryb wprowadzania zmian w dokumencie. 

 

- 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. 

- Zmiany wprowadzane są przez Dyrektora Szkoły. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

                                                                           Radomsko, dn. 6 lipca 2021 r. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7  
            w Radomsku 

                                                                                                           Radosław Bartnik 

 

 


