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REGULAMIN 
 

PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH 
 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Pępowie 

 
                                 
 
STANOWISKA DYŻURÓW: II piętro, I piętro, hol szkoły podstawowej+ stołówka, hol 

gimnazjum boisko gimnazjalne, boisko szkoły podstawowej, boisko sportowe, parkingi. 

 

 

1. II PIĘTRO gimnazjum 
Nauczyciel: 

- sprawuje opiekę nad uczniami, zwracając baczną uwagę na ich bezpieczeństwo, 

– sprawdza łazienki oraz sale lekcyjne, 

– reaguje na wszelkie przejawy nieodpowiedniego zachowania się młodzieży, 

– dba o ład na korytarzu oraz na klatkach schodowych, 

-  nie pozwala uczniom siadać na parapetach okiennych, 

- zapala światło na początku przerwy i gasi je, wracając do klasy. 

• W przerwy, podczas których uczniowie nie wychodzą na boisko szkolne, dyżur na II piętrze 

pełnią dwie osoby: nauczyciel wyznaczony do dyżurowania na II piętrze oraz nauczyciel 

dyżurujący na boisku gimnazjalnym. 

• Nauczyciel dyżurujący powinien umożliwić uczniom swobodne korzystanie   

z łazienek, sprawdzając przy tym, czy nie jest to miejsce, w którym dochodzi  

do bójek lub innych przejawów agresji czy innej przemocy. 

 

2. II PIĘTRO – edukacja wczesnoszkolna 
 

               Klasy I-III oraz klasy zerowe przebywają pod opieką swoich nauczycieli-  

- wychowawców z zachowaniem zasady niezbiegania się przerw tych dzieci  z przerwami klas               

IV- VI. 
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3. I PIĘTRO - szkoła podstawowa i gimnazjum 
Nauczyciel: 

- sprawuje opiekę nad uczniami, zwracając baczną uwagę na ich bezpieczeństwo, 

– sprawdza łazienki oraz sale lekcyjne, 

– reaguje na wszelkie przejawy nieodpowiedniego zachowania się dzieci, 

– dba o ład na korytarzu oraz na klatce schodowej, 

– dba o ład i porządek wśród uczniów oczekujących w kolejce do sklepiku szkolnego, 

   -  nie pozwala uczniom siadać na parapetach okiennych, 

- zapala światło na początku przerwy i gasi je, wracając do klasy. 

 Nauczyciel dyżurujący powinien umożliwić uczniom swobodne korzystanie z łazienek, 

sprawdzając przy tym, czy nie jest to miejsce, w którym dochodzi do bójek lub innych przejawów 

agresji, przemocy. 

 
4. HOL i STOŁÓWKA 
 

Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami, zwracając baczną uwagę na ich bezpieczeństwo: 

– reaguje na wszelkie przejawy nieodpowiedniego zachowania się uczniów, 

– dba o ład i porządek w holu oraz na klatce schodowej, 

– kontroluje zachowanie uczniów w stołówce szkolnej, 

– zwraca uwagę na kulturę spożywania posiłków, 

– w stołówce podczas przerwy obiadowej przebywają wyłącznie uczniowie korzystający z posiłku. 

 

 

5. HOL GIMNAZJUM: 
      Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami, zwracając baczną uwag e na ich bezpieczeństwo: 

-  reaguje na wszelkie przejawy nieodpowiedniego zachowania się uczniów, 

- dba o ład i porządek w holu,  

    -  nie pozwala uczniom siadać na parapetach okiennych, 

- zapala światło na początku przerwy i gasi je, wracając do klasy, 

- sprawdza łazienki, 
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6. SZATNIE 
Uczniom podczas przerw nie wolno przebywać w szatniach przy hali sportowej. Po zakończonej 

lekcji wychowania fizycznego, zabierają swoje rzeczy i opuszczają szatnię, udając się na boisko 

szkolne. 

 
 
7. BOISKO GIMNAZJALNE 
 

Nauczyciel: 

-  nie stoi wyłącznie na schodach, lecz obchodzi teren całego boiska, sprawując opiekę nad 

przebywającymi tam uczniami,  

- reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania, 

-  w trosce o bezpieczeństwo uczniów, nie zezwala na opuszczanie terenu szkoły,  

- nie pozwala na siadanie na parapetach okiennych, 

- nie pozwala siadać ani na schodach zewnętrznych, ani na koszach do śmieci, 

- nie pozwala na opieranie się butami o ścianę budynku, 

- reaguje, kiedy uczniowie wrzucają surowce wtórne do kosza na śmieci, 

- po dzwonku na lekcje pilnuje, aby uczniowie w sposób uporządkowany wchodzili do budynku 

szkolnego. 

 

 
8. BOISKO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Nauczyciel: 

- obchodzi teren całego boiska, sprawując opiekę nad przebywającymi tam uczniami, 

-  reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania, 

-  w trosce o bezpieczeństwo uczniów nie zezwala na opuszczenie terenu szkoły; 

- uczy segregować surowce wtórne,  

- nie pozwala siadać ani na schodach zewnętrznych, ani na koszach do śmieci, 

- po dzwonku na lekcje pilnuje, aby uczniowie w sposób uporządkowany wchodzili do budynku 

szkolnego. 
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9. BOISKO SPORTOWE 
      
     Nauczyciel: 
 

- obchodzi teren całego boiska, sprawując opiekę nad przebywającymi tam uczniami, 

-  reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania, 

-  w trosce o bezpieczeństwo uczniów nie zezwala na opuszczenie terenu szkoły. 

 

 
10. PARKINGI 
 

Nauczyciel: 

- dba o bezpieczeństwo uczniów przyjeżdżających do szkoły oraz uczniów oczekujących                 

na odwóz, 

- interesuje się tym, czy uczniowie nie wychodzą poza teren szkoły bez uzasadnienia, 

- zwraca baczną uwagę, żeby któryś z uczniów nie wtargnął na jezdnię. 

 

 

 

9. USTALENIA KOŃCOWE: 

• Nauczyciel dyżurujący nie tylko dba o ład i porządek na stanowisku dyżurowania,                     

ale oddziałuje wychowawczo i zwraca uwagę na kulturę bycia uczniów. 

• Uczniowie zasadniczo spędzają przerwy na boisku szkolnym; odstępstwo stanowi brzydka 

pogoda /deszcz, mróz, silny wiatr/. 

• Nauczyciel nie może bagatelizować problemów zgłaszanych przez uczniów /zwłaszcza 

konfliktów, przemocy, agresji, złego samopoczucia, potrzeby skorzystania z gabinetu 

pielęgniarki szkolnej czy toalety/. 

• Nauczyciel dyżurujący wpisuje uczniom punkty ujemne za łamanie Regulaminu korzystania 

z obiektu szkolnego/ na podst. Punktowego regulaminu oceny zachowania/.  

• W razie niepogody nauczyciele planowo  pełniący dyżury na zewnątrz budynku pomagają 

dyżurować w środku: 
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- nauczyciel z boiska gimnazjum - na II piętrze gimnazjum 

- nauczyciel z boiska sportowego - na I piętrze gimnazjum 

- nauczyciel z boiska szkoły podstawowej - w holu lub na I piętrze (w zależności od potrzeb).  

 

Regulamin zaktualizowany i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną                                                                  

w dniu 27 maja 2019r. 


