
REGULAMIN DYŻURÓW PEŁNIONYCH PODCZAS PRZERW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. JANUSZA KORCZAKA WE WRONKACH 

 

1. Czas pełnienia dyżurów. 

Dyżur dzieli się na trzy zmiany: 

 

- I zmiana 7.50-8.00 dyżur pełniony jest przez nauczyciela w sali lekcyjnej, 

który prowadzi pierwszą lekcję w danej klasie (Uczniowie nie gromadzą 

się na boisku czy korytarzu. Wchodzą bezpośrednio do sali lekcyjnej);       

               8.45-8.55 dyżur pełniony jest na boisku;  

               9.45-9.50 dyżur pełniony jest na boisku. 

 

- II zmiana 10.35-10.40;  

                  11.25-11.40 (przerwa obiadowa);  

                  12.25-12.40 (II przerwa obiadowa); 

 

- III zmiana 13.25-13.35;  

                   14.20-14.30;  

                   15.15-15.25;  

                   16.10-16.20. 

 

2. Miejsce pełnienia dyżurów: 

- I dyżur przy bramie – nauczyciel dyżurujący sprowadza dzieci z I 

korytarza od I piętra i kieruje na I część boiska. 

 

- II dyżur na połączeniu I i II części boiska – nauczyciel dyżurujący 

sprowadza dzieci z I korytarza od II piętra na I część boiska, kontroluje 

dystans między uczniami w poszczególnych częściach boiska. 

 

- III dyżur przy drzewie na II części boiska – nauczyciel dyżurujący 

sprowadza dzieci od II piętra z II korytarza i kieruje na II część boiska 

(kontroluje wejścia do szkoły (I korytarz, II korytarz, do Sali 

gimnastycznej). 

 

- IV i V dyżur (I korytarz i II korytarz) – nauczyciel kontroluje wyjścia do 

szkoły. 

 



3. Podczas przerwy obiadowej pełniony jest dodatkowy dyżur w stołówce 

(świetlicy). 

 

4. Wychowawcy klas I-III wychodzą na przerwy wg nowego harmonogramu: 

- w trakcie pierwszej godziny lekcyjnej przerwa śródlekcyjna (ćwiczenia 

śródlekcyjne) 

- 9.00-9.10 

- 9.55-10.05 

- 10.50-11.00 

- 11.55-12.15  

- 13.35-13.45 

- 14.30-14.40 

- 15.25-15.35 

- 16.20-16.30 

 

5. Podczas deszczu uczniowie przerwy spędzają w salach z nauczycielem 

kończącym daną lekcję. 

 

6. Uczniowie podczas przerwy nie mogą bez opieki nauczyciela przebywać 

w salach. 

 

7. Nauczyciel dyżurujący przebywa z uczniami podczas przerwy i w tym 

czasie odpowiada za ich bezpieczeństwo, zdrowie i życie . 

 

8. Plan zabaw zamknięty jest dla uczniów klas IV-VIII i innych osób 

postronnych. 

 

9. Podczas dyżuru nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczeństwo zabaw oraz 

kulturę zachowania uczniów na boisku oraz korytarzu .Kontrolą obejmuje 

także  szatnię i toalety. 

 

10. Nauczyciel dyżurujący sprawdza czystość boiska i organizuje 

porządkowanie terenu. 

 



11. Po dzwonku na lekcje nauczyciele dyżurujący wprowadzają uczniów  w 

uporządkowany sposób  do szkoły, z zachowaniem bezpiecznego dystansu. 

 

12. Wszyscy  nauczyciele zobowiązani są punktualnie kończyć i rozpoczynać 

swoje lekcje (każde opóźnienie niekorzystnie wpływa na pracę 

dyżurujących). 
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