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Podstawa prawna:  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                  i 

placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69), Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.), Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U.     

z 2017 r., poz. 59) 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Nauczyciel w ramach obowiązków służbowych zobowiązany jest do pełnienia 

dyżurów w czasie przerw lekcyjnych według ustalonego harmonogramu. 

2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan 

zajęć. 

3. Dyżury obowiązują wszystkich nauczycieli z wyjątkiem: 

a. bibliotekarza, pedagoga szkolnego i protokolanta Rad Pedagogicznych. 

b. kobiet w ciąży powyżej czwartego miesiąca udokumentowanej 

zaświadczeniem lekarskim. 

1. Nauczycieli dyżurujących w piwnicy obowiązuje dyżur w stołówce szkolnej 

podczas wydawania obiadów. 

2. Nauczycieli dyżurujących na parterze obowiązuje dyżur w sanitariatach 

głównego budynku. 

3. Nauczycieli dyżurujących w budynku sali gimnastycznej obowiązuje dyżur w 

szatniach uczniów i sanitariatach znajdujących się w tym budynku. 

4. Dyżur za nauczyciela nieobecnego pełnią nauczyciele wyznaczeni przez 

wicedyrektora przed zajęciami  w danym dniu pracy. 

5. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego 

bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po 

odbytych zajęciach. 

6. Miejscem dyżuru nauczycieli są: korytarze, schody, sanitariaty, boisko szkolne i 

plac za budynkiem z salą gimnastyczną. 

7. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. Pierwszy 

dyżur rozpoczyna się o 7.45, a kończy dyżurem po 3. godzinie lekcyjnej, drugi dyżur 

rozpoczyna się po 4. lekcji i kończy dyżurem po ostatniej lekcji nauczyciela 

dyżurującego. 

8. Podczas przerw sale lekcyjne są zamknięte. Niedopuszczalne jest 

pozostawienie w nich uczniów bez opieki. 



9. W razie złej pogody uczniowie nie muszą wychodzić na teren boiska, 

nauczyciel dyżurujący przy bramce pełni dyżur w budynku sali gimnastycznej ( w 

szatniach dyżurują nauczyciele wychowania fizycznego). 

10. Dyżury nauczycielskie podlegają wcześniej nie zapowiedzianym obserwacjom i 
odnotowane zostają według wprowadzonej karty obserwacji 

 

I. Obowiązki nauczyciela dyżurującego. 

1. Bezwzględne przebywanie z młodzieżą na korytarzu lub boisku szkolnym. 

( Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia 

zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrekcji). 

2. Czynne i rzetelne pełnienie dyżurów (nie wolno zajmować się innymi 

sprawami, które przeszkadzają w pełnieniu dyżurów). 

3. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. 

4. Eliminowanie gier i zabaw zagrażających zdrowiu i życiu uczniów                          

i pracowników szkoły, np. wchodzenie na wysokie elementy i konstrukcje, rzucanie 

petard, uruchamianie gaśnic, otwieranie okien na korytarzach                        i w 

toaletach. 

5. Dbanie o kulturalne zachowanie się uczniów, zwracanie szczególnej uwagi na 

przejawy wandalizmu, przemocy fizycznej i uzależnień wśród uczniów. 

6. Kontrolowanie zachowania się młodzieży w sanitariatach. 

7. Dbanie o porządek i ład w miejscu pełnienia dyżuru. 

8. Kontrolowanie nieuzasadnionego opuszczania przez uczniów terenu szkoły. 

9. Powiadamianie dyrekcji lub konserwatora  o zauważonych podczas dyżurów 

zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach. 

10. Informowanie wychowawcy klasy lub pedagoga  o niewłaściwym zachowaniu 

się uczniów w czasie przerw. 

 

 

 

 



 

KARTA OBSERWACYJNA DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen, Józefa Hallera w Gniewie 

DYŻURY NAUCZYCIELSKIE 

Imię i nazwisko nauczyciela  
 

Imię i nazwisko obserwującego  
 

Data obserwacji  
 

 

CELE OBSERWACJI 

1)Wywiązywanie się z obowiązków 

2) Bezpieczeństwo uczniów – reakcja nauczyciela (inicjatywa, postawa, efektywność), 

szybkość i adekwatność reakcji. 

3) Sposób rozwiązywania problemów (postępowanie zgodnie z zasadami procedurami) 

KRYTERIA OBSERWACJI TAK NIE UWAGI 

1.
 

Punktualność 
   

2.
 

Aktywność 
   

3. Efektywność 

a) Czy nauczyciel 

reaguje w sytuacjach 

trudnych 

b)
 

Czy nauczyciel 

egzekwuje zasady zachowania w 

szkole? 

- agresja słowna uczniów 

wobec uczniów 

- agresja fizyczna uczniów 

wobec uczniów 

c)
 

Czy nauczyciel 

skutecznie rozwiązuje trudne 

sytuacje? 

 

   

 

Data Podpis nauczyciela Podpis dyrektora 
Prowadzącego obserwacje 

   

 


