
 

 

          

Zarządzenie Nr 15 /2019 

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych 

z dnia 30. 09.2019r. 

w sprawie:  zmian w regulaminie dyżurów w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku  

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 

2003r.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 14 listopada 2018r. poz. 2140).  

 

Zarządzam co następuje: 

§1 

Wprowadzam zmiany do regulaminu dyżurów nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych w 

Rybniku.  

§2 

 Regulamin dyżurów  w Zespole Szkół Budowlanych stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia.  

§3 

 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z Regulaminem dyżurów i jego 

przestrzegania. 

 

§4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr   /2019 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 

z dnia 30.09.2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

REGULAMIN  PEŁNIENIA DYŻURÓW 

ORAZ ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W CZASIE PRZERW  

 w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku 

 

 
 
 

Regulamin zatwierdzono 
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

dnia 30 września 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Podstawa prawna:  
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 
stycznia 2003r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 14 listopada 
2018r. poz. 2140).  

 
 

Regulamin pełnienia dyżurów  
oraz zachowania się uczniów w czasie przerw 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i 
wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

 
2. Plan dyżurów układa wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej 

jego zmianie.  
 

3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych 
zajęciach. 

 
4. Miejscem dyżuru nauczyciela są; korytarze, sanitariaty, w dni pogodne w sezonie 

letnim* wyznaczony teren wokół  szkoły.  
 

* sezon letni oznacza dni od 1 września do 30 października i od 1 kwietnia do końca roku szkolnego. 
Terminy te mogą ulegać zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. Zmianę w terminach 
dyżurowania ustala dyrektor szkoły i powiadamia o tym społeczność szkolną.   

 
5. Miejsca pełnienia dyżuru oraz ich oznaczenia w planie dyżurów to:  
 

a) w dolnym budynku:  
 

pd1 - dyżur na parterze dolnego budynku od pokoju nauczycielskiego do końca    
korytarza + klatka schodowa obok sali 17+plac apelowy  
pd2 - od głównego wejścia w dolnym budynku przez świetlicę do sali 27  
1pd - dyżur na I piętrze dolnego budynku + klatka schodowa obok sali 25  
os - dyżur na obiekcie sportowym  
wg - dyżur przed wejściem głównym do dolnego budynku  
 
b) w górnym budynku:  

 
1pg - dyżur na I piętrze górnego budynku  
bwg - dyżur obok wejścia do górnego budynku+ teren wokół boiska sportowego  
w okresie zimowym - boczna klatka schodowa górnego budynku + wnęka na 
korytarzu na 1 piętrze 

 
UWAGA: Dyżur odnosi się do przerwy po lekcji, na której jest napisany 



 

 

 
 

6. Dyżur obejmuje wszystkich nauczycieli z wyjątkiem: 
a) bibliotekarzy szkolnych 
b) pedagogów szkolnych  
c) kobiet w ciąży powyżej czwartego miesiąca (udokumentowane 

zaświadczeniem lekarskim). 
W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości pełnienia dyżuru przez 
nauczyciela, dyrektor może zlecić dyżur bibliotekarzom lub pedagogom szkolnym.  

 
7. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. 

 
8. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godz. 7.50, kończy 

po  
zakończeniu zajęć włącznie z przerwą. 

 
9. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje 

również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to 
dyrektor lub jego zastępca wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

 
10. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi.  

 
 

II. Reguły pełnienia dyżurów w czasie przerw 
 
1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem 

wywieszonym w pokoju nauczycielskim. 
 

2. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Nauczyciel pełniący dyżur 
powinien być na korytarzu nie później niż 30 sekund po dzwonku. Jeżeli prowadzi 
lekcję na godzinie poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z 
dzwonkiem i natychmiast udać się na korytarz. 

 
3. Nauczyciel mający zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje na siebie 

także jego obowiązek dyżuru na przerwie. Jeżeli dyżury pokrywają się, ma 
obowiązek zgłoszenia tego wicedyrektorowi. 
 

4. Nauczyciel dyżurujący pełni dyżur aktywnie, nie zajmuje się sprawami 
postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami 
dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w 
rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

 
5. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia 

zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora /wicedyrektora/. 
 
6. Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel zobowiązany jest: 
 

1) dbać o bezpieczeństwo uczniów poprzez kontrolę przestrzegania przez nich 
regulaminu zachowania w czasie przerw, 

 



 

 

2) nadzorować toalety i ich wykorzystywanie jedynie do właściwych celów, 
 

3) zgłaszać przejawy łamania dyscypliny wychowawcom danej klasy, 
 

4) reagować na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia i 
bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły,  

 
5) dbać o mienie szkoły, a w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia, w miarę 

możliwości ustalić winnego powstałej szkody. W stosunku do uczniów, którzy 
poczynili te szkody wyciągnięte będą konsekwencje finansowe. 
 

6) w sytuacjach wymienionych w pkt. 4, 5 po zakończeniu dyżuru nauczyciel 
zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową ze zdarzenia i przekazać 
wychowawcy klasy. 

 
 

III.   Reguły zachowania się uczniów podczas przerw 
 
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących reguł podczas przerw: 
  

1. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli oraz innych 
pracowników szkoły. 
 

2. O zaobserwowanych przejawach przemocy, agresji lub niekoleżeńskiego 
zachowania należy informować nauczyciela dyżurującego. 

 
3. Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, 

korytarzach. 
 

4. Podczas przerw uczniom nie wolno przebywać w klasie. 
5. Zabronione są zachowania, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub 

zdrowia: popychanie, kopanie, podstawianie nóg, bicie, rzucanie przedmiotami, 
przepychanie się, itp. 
 

6. Uczniowie zobowiązani są wypowiadać się w sposób kulturalny. 
 

7. W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość. Opakowania po 
jedzeniu należy wyrzucać do koszy zgodnie z segregacją śmieci. 

 
8. W toaletach nie wolno jeść posiłków, uzupełniać zeszytów, załatwiać żadnych 

spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych. 
 

9. Uczniowie mogą korzystać ze sklepiku szkolnego podczas wszystkich przerw 
lekcyjnych. 
 

10. Samowolne opuszczenie szkoły podczas zajęć – od rozpoczęcia do ich 
zakończenia - jest zabronione. 
 

11. Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w Statucie Szkoły. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe. 

1. Z uwagi na konieczność zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, samowolne   
zejście z dyżuru lub jego niepodjęcie w czasie i miejscu wyznaczonym będzie 
traktowane jako poważne zaniedbanie i naruszenie dyscypliny pracy. 
 

2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrekcji szkoły wszelkich propozycji 
związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły. 
 

3. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo osób na terenie 
dyżurowania. 

 
4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę 

Pedagogiczną. 

 
 

Rybnik, 30.09.2019 r.                                                          Dyrektor Szkoły 
                          /-/ Katarzyna Wróbel 

 
 

                            


