
Procedura pełnienia dyżurów nauczycielskich na przerwach międzylekcyjnych  
w SOSW pn. CAiCZR 

 
1. Uczniowie pozostają w czasie przerw międzylekcyjnych pod opieką nauczyciela, który          

kończy daną lekcję i są przekazywani bezpośrednio nauczycielowi, który rozpoczyna          
kolejną lekcję. 

2. Wszyscy nauczyciele w godzinach swojej pracy (włącznie z przerwą po ostatniej swojej            
godzinie lekcyjnej, jeżeli uczniowie są jeszcze obecni) pełnią dyżury na korytarzach           
szkolnych podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. W budynku głównym (przy ul. Spadochroniarzy) nauczyciele uczący na I piętrze pełnią            
dyżur na korytarzach I piętra, a nauczyciele uczący na parterze pełnią dyżur na korytarzach              
parteru. 

4. W budynku głównym dyżurujący nauczyciele powinni w czasie przerw znajdować się we            
wszystkich trzech skrzydłach korytarza szkolnego na parterze (tj. przed pokojem          
nauczycielskim, przed wejściem do 1-go skrzydła, przed wejściem do 2-go skrzydła) oraz            
przy wejściu do dwóch skrzydeł korytarza na I piętrze tak, aby w zasięgu ich wzroku byli                
wszyscy uczniowie. 

5. W czasie przerwy wszystkie klasy, w których nie ma nauczyciela powinny być zamknięte. 
6. Nauczyciel dyżurujący zmuszony przez nagłe okoliczności do opuszczenia dyżuru         

powinien poprosić o opiekę nad swoją klasą innego nauczyciela. 
7. Nauczyciele dyżurujący opuszczają korytarz po dzwonku na lekcję, dopiero wtedy, gdy           

wszyscy uczniowie klasy objętej ich opieką, wejdą do sali. 
8. Nauczyciele pełniący dyżur powinni całkowicie skupić się na zapewnieniu uczniom          

pełnego bezpieczeństwa podczas przerwy dla uniknięcia konfliktów, bójek, wystąpienia         
zachowań trudnych i zakłócających. 

9. Nauczyciele dyżurujący mają obowiązek objąć uwagą również toalety. 
10. W okresie wiosenno-letnim, nauczyciele dyżurujący mogą zdecydować o wyjściu         

uczniów na plac przed ośrodkiem. Wychodzą wtedy wszyscy uczniowie przebywający pod           
opieką danego nauczyciela.  

11. Na podwórku szkolnym przed budynkiem głównym nauczyciele powinni objąć         
dyżurem: 
1) okolicę furtki (bramki) wejściowej do ośrodka; 
2) teren przy alejce prowadzącej w kierunku boiska; 
3) okolicę przy drzwiach wejściowych do ośrodka. 

12. W czasie przerwy śniadaniowej wszyscy nauczyciele pełnią dyżur na jadalni opiekując           
się klasą, z którą skończyli lekcję (patrz pkt. 1). 

13. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, a          
także dzieci przedszkolne, uczniowie klas 1-3, uczestnicy zajęć        
rewalidacyjno-wychowawczych pozostają pod stałą opieką nauczycieli uczących.       
Nauczyciel kończący zajęcia przekazuje klasę nauczycielowi rozpoczynającemu kolejne        
zajęcia. 

 
 


