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ZARZĄDZENIE NR 18/2020 

 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM 

KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CZERNICHOWIE 

 

z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu dyżurów obowiązujących w Zespole Szkół Rolniczym 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 

 

Działając na podstawie art. 68 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe  (Dz.U. 

2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami), art. 6 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 11891 oraz § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) 

 

             §1. 

Wprowadzam w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 

„Regulamin dyżurów w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Czernichowie” – załącznik nr 1 

        . 

       §2. 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 
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załącznik nr 1  

do zarządzenia dyrektora szkoły  

nr 18/2020 z dnia 11 września 2020 r.   

 

 

Regulamin dyżurów 

w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Czernichowie 

 

 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego 

szkoły i należy do zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.  

2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach. 

3. Harmonogram dyżurów jest ustalany przez wicedyrektora w oparciu o stały tygodniowy 

plan lekcji i po każdej jego zmianie. 

4. Dyżury obowiązują wszystkich nauczycieli z wyjątkiem kadry kierowniczej, psychologa 

szkolnego i nauczyciela bibliotekarza.  

5. Z pełnienia dyżuru mogą być zwolnione nauczycielki w ciąży. Zwolnienie z dyżuru 

następuje po zgłoszeniu tego faktu wicedyrektorowi i wprowadzeniu zmian 

w harmonogramie dyżurów. 

6. W okresie epidemii z dyżuru zwolnieni są nauczyciele powyżej 60 roku życia. 

7. Z pełnienia dyżuru mogą być także zwolnieni nauczyciele, którym stan zdrowia nie 

pozwala na pełnienie dyżuru. Zwolnienie z dyżuru następuje po zgłoszeniu tego faktu 

wicedyrektorowi i wprowadzeniu zmian w harmonogramie dyżurów. 

8. Nauczyciel pełni dyżur według ustalonego harmonogramu, w oznaczonym rejonie 

i okresie czasu. 

9. Dyżury są wyznaczane na okres przerw śródlekcyjnych, a także przed pierwszą lekcją 

w godz. 7.10 – 7.20 i po ostatniej lekcji w godz. 14.35 – 14.45. 

10. Miejsca dyżuru nauczyciela są oznaczone na harmonogramie w następujący sposób: 

- WG – wejście główne, 

- KD - korytarz dolny, 

- KG_1 – korytarz górny (31 – aula), 
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- KG_2 – korytarz górny (16 – aula). 

11. Nauczyciel dyżuruje w oznaczonym rejonie zwracając uwagę na uczniów znajdujących 

się: 

a) na klatkach schodowych przylegających do miejsc dyżurowania, 

b) w toaletach, 

c) przed wejściem do szkoły. 

12. Za nieobecnego nauczyciela wyznaczany jest inny nauczyciel do zastąpienia go na dyżurze 

(są to tzw. dodatkowe dyżury). Z reguły jest to nauczyciel przyjmujący zastępstwo za 

nieobecnego nauczyciela. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to 

wyznaczany jest inny nauczyciel do pełnienia dyżuru 

13. Dodatkowe dyżury za nieobecnych nauczycieli wyznacza ta sama osoba (wicedyrektor lub 

kierownik szkolenia praktycznego), która wyznacza zastępstwo za nieobecnego 

nauczyciela. 

14. Odbycie dodatkowego dyżuru nauczyciel potwierdza podpisem w księdze zastępstw. 

 

 

II. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur 

1. Nauczyciel pełniący dyżur udaje się na wyznaczone miejsce niezwłocznie po dzwonku na 

przerwę, a opuszcza je po dzwonku na lekcję. 

2. Dyżurujący nauczyciel ma obowiązek w czasie trwania dyżuru przebywać w miejscu 

wyznaczonym do dyżurowania. 

3. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

4. Dyżurujący nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od uczniów przestrzegania 

regulaminu szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny. 

5. Podstawowym obowiązkiem dyżurującego nauczyciela jest czuwanie nad właściwym 

zachowaniem i bezpieczeństwem uczniów, a w szczególności: 

a) niedopuszczanie do biegania, popychania i innego niewłaściwego zachowania się 

uczniów,  

b) niedopuszczanie do siadania na parapetach, wychylania się przez okna,  

c) niedopuszczanie do zbyt hałaśliwego zachowania się uczniów w czasie przerwy,  

d) niedopuszczanie do niszczenia mienia szkolnego, 

e) niedopuszczanie do palenia papierosów w sanitariatach, 

f) dbanie o przestrzeganie przez uczniów zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie 

pandemii. 
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6. Dyżurujący nauczyciel obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły, 

wicedyrektorowi lub kierownikowi szkolenia praktycznego zauważone zagrożenie. 

7. Każdy nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły, wicedyrektorowi lub kierownikowi 

szkolenia fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia 

pierwszej pomocy. 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dyżurów obowiązuje przez cały rok szkolny w czasie trwania zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w rejonie 

dyżurowania. 

3. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do wicedyrektora wszelkich propozycji związanych 

z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom szkoły. 

4. Nie wywiązanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą 

konsekwencje służbowe zgodnie zapisami Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy. 

 

 

 


