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ZASADY ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 

I PEŁNIENIA DYŻURÓW 

Załącznik do Statutu nr 10 

 

 § 1 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów przed lekcjami oraz w czasie przerw czuwają nauczyciele pełniący 

dyżur według harmonogramu opracowanego przez dyrektora. 

1) Dyrektor może do opracowania harmonogramu dyżurów wyznaczyć podległych mu nauczycieli. 

2. Nauczyciel dyżurujący jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, ład, porządek i właściwe zachowanie 

uczniów. 

3. Nauczyciele wychowania fizycznego sprawują dyżur w hali sportowej i przy przebieralniach 

uczniowskich oraz w razie potrzeby także w innych miejscach na terenie szkoły.  

4. Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godz. 7.30 oraz 7.40, trwają od poniedziałku do piątku, 

odbywają się na każdej przerwie i kończą po ostatniej lekcji. 

5. Dyżury nauczycielskie pełnione są zgodnie z tygodniowym planem dyżurów i odbywają się w sposób 

aktywny w następujących obszarach na terenie szkoły: 

a) stary budynek: 1 – kwadrat parter, 2 – obok kiosku, 3 – obok szatni klas I-IIISP, 4 – obok gabinetu 

dyrekcji, 5 – kwadrat piętro, 6 – dziedziniec szkolny; 

b) nowy budynek: 1 – obok stołówki, 2 – obok kiosku, 3 – obok sali „43”, 4 – obok sali „48”; 

c) boisko sportowe – do pełnienia dyżurów na boisku zobowiązani zostają głównie nauczyciele wf, 

którzy mają obowiązek sprawować dyżur obok kiosku w nowym budynku gdy dyżur na boisku nie 

będzie konieczny. 

6. Aktywny dyżur oznacza m.in.: nadzorowanie łącznika między budynkami, aby nie przebywali tam 

uczniowie, dyżurowanie na dziedzińcu zamiast obok stołówki jeśli na dworze przebywa wielu 

uczniów, sprawowanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli przez dyspozycyjne w danym momencie 

osoby. 

7. Nauczyciel powinien udać się na dyżur niezwłocznie po dzwonku na przerwę. 

8. Dyżur w świetlicy szkolnej trwa od godziny 7.00 do czasu odjazdu wszystkich dowożonych do szkoły 

uczniów. 

9. Nauczyciele dyżurujący obok szkolnych toalet dbają, aby uczniowie nie wchodzili do nich w dużych 

grupach. W przypadku podejrzenia o złe zachowanie nakazują uczniom opuszczenie toalety. 

10. Nauczyciele dyżurni mają obowiązek zwracać uwagę na obuwie, w jakim chodzą po szkole 

uczniowie.  

11. Uczniowie dojeżdżający pozostają pod nadzorem osoby sprawującej opiekę w szkolnym autobusie. 

Opiekę nad uczniami w szkole przejmują nauczyciele pełniący dyżur na korytarzu lub wychowawcy 

świetlicy. 

12. Uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub autobus w świetlicy szkolnej. Wychowawcy 

świetlicy każdorazowo kontrolują obecność uczniów, notując frekwencję w dzienniku świetlicy. 

13. Wychowawcy klas mają obowiązek sprawdzania, czy w zeszytach uwag nauczycieli świetlicy są 

wpisy dotyczące ich wychowanków. Żaden wpis nie powinien pozostać bez konsekwencji 

wychowawczych i dyscyplinarnych. 

14. Konsekwencje wpisów do zeszytów są okresowo kontrolowane przez dyrektora szkoły. 
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§ 2 

1. Uczniowie mają obowiązek zmieniać obuwie, zgodnie z zapisami statutu szkoły. Uczniowie, którzy 

ze względów zdrowotnych nie mogą chodzić w obuwiu określonym w statucie szkoły, powinni 

posiadać obuwie zdrowotne. 

2. Uczniom nie wolno siadać na parapetach, grzejnikach, poręczach, schodach. 

3. Uczniom nie wolno spędzać przerw w korytarzu łączącym obie części obiektu szkolnego. 

4. Uczniom ze względów bezpieczeństwa zabrania się biegania po korytarzach i klatkach schodowych. 

5. O możliwości korzystania z podwórka szkolnego decyduje dyrektor szkoły. Podczas pobytu uczniów 

na szkolnym podwórku opiekę nad nimi sprawują nauczyciele dyżurni. 


