
REGULAMIN DYŻURÓW I PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS PRZERW                              

I DYŻURÓW 

nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie 

 

 

1. W czasie przebywania w szkole w przestrzeni wspólnej (wszystkie pomieszczenia szkolne oprócz sal 

lekcyjnych) uczniowie i nauczyciele są zobowiązani zachowywać dystans społeczny  – 1, 5 m od 

drugiej osoby oraz przestrzegać obowiązku zasłaniania ust  i nosa maseczką, itp. Na lekcjach maseczki 

nie obowiązują, chyba że nauczyciel poleci inaczej.  

2. Nauczyciel ma obowiązek dopilnować, aby uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2: 

 nie opuszczali terenu szkoły w czasie przerw, zajęć świetlicowych, a w przypadku osób 

dowożonych – podczas oczekiwania na lekcje czy autobus, 

 w trakcie krótkich przerw przebywali w budynku, nie wychodząc na boisko szkolne, 

 w trakcie krótkich przerw niezwłocznie udali się  do sali, w której mają kolejną lekcję, 

 długie przerwy spędzali na ogrodzonym boisku szkolnym należącym  

do Szkoły Podstawowej nr 2, 

 w czasie długich przerw nie przebywali na I i II piętrze budynku ani na placu zabaw 

przeznaczonym dla uczniów klas początkowych szkoły podstawowej. 

3. Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie zobowiązani są do pełnienia dyżurów 

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych (przed salą, w której rozpoczynają lekcję) , podczas krótkich  

(10-minutowych) oraz długich (15-minutowych) przerw międzylekcyjnych. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel w trakcie krótkiej przerwy zmienia salę lekcyjną, pozostawia klucz od 

klasy w drzwiach.   

5. W przypadku dużej przerwy nauczyciel zamyka  salę na klucz  i pozostawia go w drzwiach. 

6. Pomieszczenia są wietrzone na każdej przerwie – nauczyciel otwiera okna po każdej zakończonej 

lekcji. 

7. Podczas przerw 10-minutowych bezpośrednio po dzwonku nauczyciel, który kolejną lekcję ma w innej 

sali lekcyjnej, przechodzi do niej. Pełni dyżur w sali, do której przyszedł, dezynfekuje biurko. 

8. W przypadku, gdy nauczyciel kończy pracę przed krótką przerwą – pełni dyżur do chwili, gdy zmieni 

go nauczyciel mający tam lekcje. W chwili, gdy nikt nie ma tam lekcji nauczyciel nie ma dyżuru. 

9. Dyżur w trakcie długich przerw pełnią nauczyciele wyznaczeni w planie dyżurów wywieszonym                    

w pokoju nauczycielskim. 

10. Od godz. 7.45 dyżur pełnią wszyscy nauczyciele przed salami, w których będą prowadzili lekcje. 

11. W STOŁÓWCE dyżur pełnią nauczyciele świetlicy według harmonogramu ustalonego przez 

kierownika świetlicy. 



12. Podczas długich przerw nauczyciele pełniący dyżur na boisku wychodzą z budynku bezpośrednio po 

dzwonku na przerwę i zajmują miejsca według poniższego schematu: 

PLAN BOISKA 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

13. Wyznaczeni nauczyciele podczas długich przerw pełnią dyżur na I i II piętrze, pozostając na nim 

przez całą przerwę. 

14.  Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do pełnienia dyżurów na wszystkich krótkich 

przerwach, na korytarzach przy salach gimnastycznych i szatniach, a na dużych przerwach dyżurują 

wg grafiku i regulaminu dyżurów dla nauczycieli wychowania fizycznego, 

15.  Na dużych przerwach przy KIOSKU dyżur pełnią nauczyciele wychowania fizycznego, ci którzy 

maja dyżur przy wejściu na małą sale gimnastyczną, 

16.  Nauczyciele nauczania początkowego dyżurują według ustalonego grafiku i regulaminu dla 

nauczycieli nauczania początkowego, 

17.  Po pierwszym dzwonku dyżurujący na boisku szkolnym nauczyciele ustawiają uczniów klasami                 

i wprowadzają ich do szkoły, dbając o zachowanie bezpieczeństwa  i zasad sanitarnych. 

18. W przypadku nieobecności nauczyciela, odnotowanej w dzienniku zastępstw, dyżur pełni nauczyciel 

wyznaczony w planie jako rezerwowy.  

19. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie pozostają  

w budynku szkolnym (po komunikacie Dyrekcji przekazanym przez radiowęzeł). 

20.  Gdy uczniowie nie mogą wyjść na długą przerwę na boisko ze względu na złe warunki atmosferyczne, 

nauczyciel, który miał z nimi lekcję  pozostaje z uczniami w sali,  do pierwszego dzwonka, a następnie 

uczniowie i nauczyciel udają się do sali, w której mają  kolejną lekcję.   

21. Nauczyciele prowadzący zajęcia po długich przerwach przechodzą pod sale lekcyjne po 

pierwszym dzwonku. 
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