
6.   Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli 

Nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycieli (Załącznik nr 6.1). 

Uczniowie: 

1)      W czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób (nie biegają, 

nie hałasują) – zgodnie z Regulaminem zachowania się podczas przerw (Załącznik nr 6.2). 

2)      Kulturalnie i zgodnie z przeznaczeniem korzystają z łazienek: 

a)      zanim wejdą do toalety pukają w drzwi kabiny, 

b)      nie próbują wejść do kabiny, podglądać jeśli ktoś w niej przebywa, 

c)      myją ręce po korzystaniu z toalety, 

d)     odkręcając kran uważają, aby strumień wody nie był zbyt silny. 

3)      Przestrzegają kultury słowa. 

4)      Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym. 

5)      Mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli. 

6)      Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu. 

7)      Szanują mienie szkoły (nie niszczą sprzętów, ścian itp.) oraz dbają o cudzą własność . 

8)      Zgłaszają przypadki agresji i przemocy dyżurującym nauczycielom. 

9)      Wykonują polecenia nauczyciela dyżurującego. 



6.1. REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

 

Postanowienia ogólne 

1.      Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres 

podstawowych obowiązków nauczyciela. 

2.       Plan dyżurów przygotowuje dyrektor szkoły. 

3.      Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 

4.   Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

5.      Miejscem dyżuru nauczyciela są: sale lekcyjne, korytarze, schody, łazienki, podwórko szkolne. 

6.      Dyżury obejmują przerwy pomiędzy wszystkimi zajęciami, od rozpoczęcia do ich zakończenia. 

7.      Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godzinie 7.45. 

8.      W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur pełni nauczyciel, który przejmuje 

zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.  

Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

Nauczyciel: 

Rozpoczyna dyżur niezwłocznie po dzwonku na przerwę i kończy po dzwonku na lekcję. 

Zapewnia bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania. 

Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów. 

Zwraca uwagę na nieznajome osoby znajdujące się na terenie szkoły, pozyskuje informacje odnośnie 

celu ich pobytu w szkole. 

Pełni dyżur w sposób czynny (nie prowadzi rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz  

innymi osobami). 

Nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym 

dyrektora szkoły. 

Zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć. 

Zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do 

udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki. 



6.2. REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS PRZERW 

 

Poruszamy się bezpiecznie, dbamy o bezpieczeństwo innych. 

Ostrożnie schodzimy po schodach. 

Uważamy na otwierające się drzwi. 

Zgłaszamy nauczycielowi przypadki stosowania agresji i przemocy. 

Zachowujemy i wyrażamy się kulturalnie. 

Wykonujemy polecenia nauczyciela dyżurującego. 

Śmieci wyrzucamy do kosza, dbając o ich segregację. 

Zabrania się biegania w budynku szkoły w trakcie przerw. 



6.3. Zasady obowiązujące na przerwie 

 

1. Uczniowie w czasie przerwy nie mogą przebywać w klasach, na boiskach szkolnych i na placu 

zabaw. 

2. Uczniowie w czasie przerw mogą przebywać: 

- na korytarzu na parterze, 

- na korytarzu na pierwszym piętrze – tylko w okresie jesienno - zimowym, 

- na asfaltowym podwórku szkolnym – w okresie wiosenno – letnim. 

3. Obowiązują następujące zasady: 

-  Zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie trwania lekcji i w przerwie pomiędzy nimi 

- Zakaz przechodzenia przez ogrodzenie szkolne. 

- Zakaz jazdy rowerem na terenie szkoły. 

- Zakaz wspinania się po elewacjach budynku, jak również na drzewa znajdujące się na 

terenie szkoły. 

- Bez opieki nauczyciela zabrania się gry w piłkę na boiskach szkolnych. 

- Na boisku szkolnym, przeznaczonym do gry w piłkę nożną, gramy wyłącznie w piłkę nożną, 

zawsze pod opieką nauczyciela. 

- Na boisku szkolnym, przeznaczonym do gry koszykówkę, gramy wyłącznie w koszykówkę, 

zawsze pod opieką nauczyciela. 

- Zakaz wchodzenia do pokoju nauczycielskiego bez wiedzy nauczyciela. 

- Podczas przerw zabrania się takiego zachowania się jak: bieganie, bicie, używanie 

niecenzuralnych słów, wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

niszczenie przedmiotów stanowiących dekorację szkoły oraz należących do innych osób. 

- Przerwa powinna służyć na odpoczynek, spożycie drugiego śniadania, skorzystanie z toalety, 

jak również na załatwianie spraw osobistych. 

 


