
Regulamin sprawowania opieki nad uczniami 

w Szkole Podstawowej w Przygłowie 

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

2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 

roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  

i placówki krajoznawstwa i turystyki, Statut Szkoły Podstawowej w Przygłowie. 

1. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów w szkole przez nauczycieli 

 

 Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi  

w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

 Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 

 Nadrzędnym celem dyżuru jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 

 Nauczyciele dyżurni przychodzą do szkoły i obejmują dyżur w szkole zgodnie z planem 

dyżurów w wyznaczonych punktach, tj. na holu, korytarzu na parterze, korytarzu na I 

piętrze, na korytarzu przy sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym ( w pogodne dni). 

 Nauczyciel pełni dyżur w sposób aktywny, reagując na wszelkie nieregulaminowe 

zachowania uczniów oraz zgłaszane przez nich uwagi i skargi. Nauczyciel dyżurny jest 

cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi. Nauczycielowi dyżurnemu nie 

wolno pozostawać w pokoju nauczycielskim lub innym pomieszczeniu, stale stać w 

jednym miejscu, rozmawiać z innymi nauczycielami lub rodzicami uczniów, (co 

przeszkadza w rzetelnym pełnieniu dyżuru). 

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

i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora). 

 Nauczyciele dyżurni pilnują, aby uczniowie przestrzegali ogólnych przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa 

 Nauczyciele dyżurni szczególnie zwracają uwagę, aby uczniowie nie biegali, nie bili się  

i szarpali, nie wykonywali żadnych czynności mogących naruszyć zdrowie własne lub 

innych, nie opuszczali samowolnie budynku szkolnego. 

 Nauczyciele dyżurni pozostają po dzwonku na lekcje na wyznaczonym odcinku aż do 

opuszczenia pokoju nauczycielskiego przez innych nauczycieli i przybycia do klas. 

 Nauczycielowi dyżurnemu nie wolno pozostawiać uczniów bez opieki osób dorosłych ani 

w czasie przerwy, ani zaraz po dzwonku na lekcje. 

 Zmiany planu zajęć spowodowane nieobecnością nauczyciela uwzględniają również 

zastępstwa dyżurów za nauczyciela nieobecnego. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za 

nieobecnego nauczyciela przyjmuje również jego dyżur. Jeżeli nauczyciel w tym czasie 

pełni własny dyżur, to dyrektor lub jego zastępca wyznacza innego nauczyciela do 

pełnienia dyżuru. 

 Samorząd Uczniowski może wyznaczyć klasy dyżurne, których zadaniem jest 

współpraca z nauczycielem dyżurnym. 

 



2. Zasady organizacyjno – porządkowe sprawowania opieki nad uczniami 

przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych  

i pozalekcyjnych. 

 

 Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod 

względem bhp. 

 Skracanie zajęć lekcyjnych oraz zwalnianie uczniów do domu wcześniej niż to 

przewiduje tygodniowy rozkład zajęć jest dozwolone tylko po wcześniejszym – co 

najmniej jednodniowym powiadomieniu o tym uczniów. 

 Nauczyciele są zobowiązani do natychmiastowego wychodzenia po dzwonku z pokoju 

nauczycielskiego, celem punktualnego rozpoczęcia zajęć z uczniami. 

 Zabrania się zwalniania wcześniej uczniów do domu, niż to przewiduje tygodniowy 

rozkład zajęć. 

 Zabrania się zwalniania z części lekcji uczniów celem załatwienia jakichkolwiek spraw 

oraz wysyłania ich poza teren klasy (np. po kredę, mapę, przyrządy geometryczne itp.). 

 Samowolne opuszczenie terenu szkoły przez uczniów jest zabronione. 

 Uczniowie mogą być zwolnieni wcześniej do domu tylko na podstawie osobistej lub 

pisemnej prośby rodziców. 

 W razie szczególnych przypadków losowych i organizacyjnych uczeń może być 

zwolniony wcześniej do domu po telefonicznym uzgodnieniu z rodzicem. Data i godzina 

rozmowy telefonicznej musi być wpisana do zeszytu kontaktów z rodzicami znajdującym 

się w sekretariacie szkoły. 

 Nauczyciele zobowiązani są do sprawdzania obecności uczniów na każdej lekcji. 

 W przypadku, gdy uczeń obecny w szkole nie zgłosił się na lekcje, nauczyciel 

zobowiązany jest ustalić przyczynę jego nieobecności lub powiadomić dyrektora szkoły. 

 Nauczyciele i uczniowie powinni być w szkole co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem 

pracy  i nauki. 

 Uczniom nie wolno przebywać w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, świetlicy bez 

opieki nauczyciela.  

 Uczniom nie wolno przebywać w szatni, holu, korytarzach po zajęciach lekcyjnych bez 

opieki nauczyciela. 

 Uczniowie oczekujący na lekcje oraz autobus odwożący ich do domu musza przebywać 

pod opieka nauczyciela 

 Nauczyciele świetlicy są zobowiązani wyprowadzić uczniów odjeżdżających  

do Barkowic, Koło, Nowej Wsi i Włodzimierzowa przed szkołę i wraz z nimi oczekiwać 

na autobus. Po przyjeździe autobusu nauczyciel dopilnowuje bezpiecznego wsiadania 

uczniów. 

 Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą wykonywać drobne prace porządkowe nie 

zagrażające ich zdrowiu i bezpieczeństwu. 

 

 



3. Zasady organizacyjno – porządkowe sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć 

poza terenem szkoły 

 

 Przy organizacji wycieczek z uczniami należy bezwzględnie przestrzegać „Regulaminu 

wycieczek szkolnych”. 

 Nauczyciel może organizować zajęcia poza terenem szkoły bez opuszczania 

miejscowości Przygłów i Włodzimierzów. Fakt wyjścia poza teren szkoły nauczyciel za 

każdym razem zgłasza dyrektorowi oraz wpisuje w zeszycie wyjść znajdującym się w 

sekretariacie szkoły. Pod opieką jednego nauczyciela może znajdować się maksymalnie 

30 uczniów. 

  Przy wyjściu poza teren szkoły nauczyciel sprawdza listę obecności oraz odpowiada za 

doprowadzenie do szkoły wszystkich uczniów. Zwalnianie uczniów w trakcie wycieczek 

lub zajęć poza terenem szkoły jest możliwe wyłącznie na pisemną lub ustną prośbę 

rodziców. 

 W zawodach sportowych mogą brać udział uczniowie, w stosunku do których nie 

występują przeciwwskazania zdrowotne. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2008 roku 


