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1. 

1. Za organizacj ę  dyż urów nauczycieli podczas przerw lekcyjnych jest odpowiedzialny 

Dyrektor Szko ły. 

2. Dyżury nauczycieli odbywaj ą  si ę  zgodnie z zaopiniowanym przez Rad ę  Pedagogiczn ą  
planem dy żurów. 

3. Plan dyżurów okre ś la czas i miejsce pe łnienia dy żurów przez nauczycieli oraz wskazuje 

nauczycieli zast ę pców. 

4. Dyżur jednoosobowy. 

a. Przed pierwsz ą  lekcj ą  nauczyciele pełnią  w korytarzu szkolnym od wej ścia głównego do 

szko ły do szatni szkolnej. 
b. W przypadku, gdy na terenie szkoty pozosta ł  jeden nauczyciel i ma ła ilość  uczniów, wyznaczony 

nauczyciel pe łni dyżur przy uczniach lub w sali lekcyjnej." 

S. W sk ładzie dwuosobowym nauczyciele pe łni ą  dyżury w: 

a. korytarzu szkolnym od szatni przy sali gimnastycznej do szatni szkolnej, 

b. korytarzu od szatni szkolnej do drzwi do oddzia łów przedszkolnych. 

6. W składzie trzy osobowym nauczyciele pe ł ni ą  dy ż ury w: 

a. korytarzu szkolnym od szatni przy sali gimnastycznej do wej ścia głównego do szko ły, 

b. korytarzu g łównym od wej ścia g łównego do szko ły do pokoju nauczycielskiego, 

c. korytarzu od pokoju nauczycielskiego do drzwi do oddzia łów przedszkolnych. 

7. Po og łoszeniu dyrektora przerwy lekcyjne mo żna sp ędza ć  w wyznaczonym miejscu 

na zewn ą trz budynku. 
8. W przypadku wymienionym w pkt. 6 dyrektor ustala dodatkowy dy żur na teren 

rekreacyjny. 

9. W szczególnych przypadkach Dyrektor mo że zwolni ć  nauczyciela z obowi ązku pe łnienia 

dyżurów. 

10. Nadzór nad pe łnieniem dy żurów sprawuje Dyrektor szko ły. 
*2. 

1. Nauczyciel dy żuruj ący: 

a. Podejmuje dy ż ur zgodnie z planem dy żurów niezw łocznie po rozpocz ęciu przerwy. 

b. W trakcie pe łnienia dy żuru dba o zachowanie porz ądku i bezpiecze ństwo uczniów 

na korytarzu. 

c. Szczególnie reaguje na zachowania uczniów mog ące stanowi ć  zagro żenie dla innych. 

d. Jest zobowi ązany przeciwdzia ła ć  niszczeniu mienia szko ły. 

e. Udziela pomocy uczniom zg łaszaj ącym si ę  do nauczyciela. 
f. Nauczyciel pe łni ący dyżur przy sali gimnastycznej dba równie ż  o zachowanie 

porz ądku w toaletach szkolnych. 

g. Nauczyciel ko ń czy dyżur po dzwonku na lekcj ę . 

h. Nauczyciel zmuszony do opuszczenia swojego stanowiska jest zobowi ązany 

do zorganizowania zast ępstwa. 
* 3. 

1. Uczniowie ko ń czący lekcje odprowadzani s ą  do szatni przez nauczyciela, który jako 

ostatni prowadzi ł  zaj ęcia z klas ą . 

2. Nauczyciel odprowadzaj ący klasę  do szatni dba o bezpiecze ń stwo uczniów i zachowanie 

porz ądku w szatni. 
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