
1 
 

 

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI PODCZAS PRZERW 

MIĘDZYLEKCYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI 

Podstawa prawna: 

1. art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

2. § 2, §13, §14 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) 

3. art. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) 

4. Statut Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi 

5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r. 

I   Postanowienia ogólne 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły 

2. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów 

w czasie przerw między lekcjami wg. ustalonego planu 

3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, z wyjątkiem 

pedagoga i psychologa, jeśli nie mają przydzielonych zajęć dydaktycznych. 

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

5. Plan dyżurów międzylekcyjnych układany jest przez zespół zadaniowy powołany przed 

dyrektora szkoły, aktualizowany równocześnie ze zmianą tygodniowego planu zajęć . 

6. Plan dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim oraz na każdej kondygnacji szkoły. 

Zastępstwa nauczycieli dyżurujących planuje wicedyrektor i zaznacza w karcie 

zastępstw. 

7. Miejscem dyżuru są: sale lekcyjne, schody, sanitariaty, piwnica, korytarz na parterze, 

piętro I, piętro II, łącznik oraz sala gimnastyczna, w wyznaczonych strefach na terenie 

szkoły. 

8. Dyżury pełnione są na przerwach od godz. 8.00 (tzw. dyżur zerowy) do  zakończenia 

przerwy po ostatniej lekcji nauczyciela.  

9. Dyżur nauczycielski może być zaplanowany przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych 

nauczyciela i po zakończeniu zajęć dydaktycznych nauczyciela /planowo i doraźnie/. 

10. Dla uczniów dowożonych przewozem MPK od godz. 6.45 do godz. 8.00 za 

bezpieczeństwo odpowiadają wychowawcy świetlicy szkolnej. W tym czasie uczniowie 

mogą przebywać w świetlicy głównej, jadalni i Sali 44. 

11. W czasie przerwy obiadowej dyżur nad uczniami w jadalni sprawują wyznaczeni 

nauczyciele zgodnie z planem/przydziałem. 

12. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje także jego 

dyżur po zakończonej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to 

wicedyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

13. W szkole prowadzona jest ewidencja dyżurów zastępczych. 

14. Nauczycielka w ciąży po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego jest zwolniona z 

pełnienia dyżurów. 
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II   Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

1. Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod 

względem bhp. 

2. W trakcie pełnienia dyżuru nauczyciel zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie 

wzrokiem całego miejsca objętego dyżurem. 

3. Przez cały czas trwania dyżuru nauczyciel przebywa z uczniami 

4. Nauczyciel kończący ostatnią lekcję dla uczniów sprowadza dzieci do szatni, 

pozostawiając pod okiem nauczyciela dyżurującego i powraca na miejsce, gdzie 

sprawuje dyżur. 

5. Nauczyciel pełniący dyżur reaguje na wszystkie przejawy niebezpiecznych zachowań 

uczniów.  

6. Nauczyciel codziennie sprawdza w pokoju nauczycielskim przydział dodatkowych 

dyżurów za nieobecnych nauczycieli.  

7. Nauczyciel dyżurujący wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, w 

szczególności: 

a. zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w 

sanitariatach oraz w zakamarkach  

b. dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów utrzymania 

porządku w budynku oraz wdrażanie ich do sprzątania po sobie i swoich 

kolegach,  

c. eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów  

d. eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów  

e. prosi o opuszczenie klasy przez uczniów przebywających w niej bez opieki 

innego nauczyciela  

f. zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów  

g. przeciwdziała nadmiernemu gromadzeniu się uczniów w jednym miejscu 

h. zwraca szczególną uwagę na obce osoby, które znajdują się na terenie szkoły. 

8. Nauczyciel  dyżurujący jest  cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, 

jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i 

czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.  

9. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 

poinformowaniu o tym fakcie dyrekcji. 

10. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji. 

Dyżur kończy się z chwilą rozpoczęcia lekcji. Nauczyciel powinien niezwłocznie 

dotrzeć do swojej klasy, w tym czasie nauczyciel prowadzący lekcje w sąsiedniej sali 

ma czuwać nad klasą oczekującą na nauczyciela schodzącego z dyżuru.  

11. Nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły  zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie 

sam usunąć lub zniszczenie mienia. 

12. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, tablice itp.) przez 

uczniów na przydzielonym terenie i powiadamia dyrekcję oraz wychowawcę 

13. Każdy nauczyciel podejmuje w razie wypadku działania zmierzające do udzielenia 

pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zgłasza fakt zaistnienia wypadku 

dyrekcji szkoły zgodnie z odrębną procedurą. 

III. Bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania – COVID-19 

1. Dyżurujący nauczyciele oraz uczniowie muszą bezwzględnie przestrzegać Regulaminu 

bezpieczeństwa ZSS nr 2 w Łodzi w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2)  
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2. W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym epidemicznych dopuszcza się prowadzenie dyżurów 

zgodnie z wytycznymi dyrekcji szkoły oraz wytycznymi MEiN, MZ i GIS. 

3. Od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 (grupa nauczycieli)  dyżur „0” pełni każdy 

nauczyciel przy swojej klasie, uczniowie wchodzą bezpośrednio do sal lekcyjnych lub do 

szatni, z której udają się do swojej Sali. Wybrani nauczyciele i bibliotekarz pełnią dyżur na 

parterze szkoły. 

4. W czasie przerwy uczniowie i nauczyciele przebywający na korytarzach mają założone 

maseczki. 

5. Kiedy dopisuje pogoda uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne na powietrzu w trzech 

stałych grupach: Grupa I: klasy I-VIII lekko. Grupa II: klasy edukacyjno-terapeutyczne SP 

Grupa III: klasy SPP 

6. Uczniowie utrzymują dystans społeczny wychodząc i wchodząc pojedynczo, jeden za 

drugim. 

7. W razie niepogody uczniowie spędzają przerwy na korytarzach w budynku według 

ustalonego harmonogramu, bez przemieszczania się na korytarzach i kondygnacjach z 

zachowaniem dystansu społecznego. 

8. Na posiłek zostały przeznaczone jedna przerwa śniadaniowa o godzinie 9.50 i jedna 

przerwa obiadowa o godzinie 12.25. Dyżur nad uczniami pełnią nauczyciele według 

harmonogramu dyżurów. Zespoły edukacyjno-terapeutyczne schodzą na obiad w czasie 

lekcji z nauczycielem/wychowawcą. 

9. Przerwy dla uczniów zajęć blokowych organizuje nauczyciel w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

10. Nauczyciel dba o wietrzenie sali lekcyjnej co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

11. W okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 nauczyciel przewlekle chory, będący 

w grupie podwyższonego ryzyka, może być zwolniony z dyżurów w wyznaczonych 

strefach na terenie szkoły, na swój wniosek po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia 

lekarskiego uzasadniającego takie zwolnienie. 

 

IV. Postanowienia końcowe  

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie 

dyżurowania. 

2. 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. 

3. Nauczyciel może być za zgodą dyrektora zwolniony z dyżuru, jeśli wykonuje inne działania 

wymagające jego dyspozycyjności podczas przerwy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, Rozporządzenia 

wykonawcze do tych ustaw oraz Statut Szkoły. 

Regulamin zredagowany przez zespół nauczycieli: p. T. Klemczak, p. A. Papuziński 

Regulamin przedstawiono na posiedzeniu rady pedagogicznej 31.08.2021 r. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2021 zarządzeniem dyrektora ZSS nr 2 w Łodzi.  

                        

 


