REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno -

wychowawczego szkoły

i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa
powierzonym ich opiece dzieciom.
3. Dokumentami regulującymi przebieg dyżurów nauczycieli są Regulamin dyżurów oraz
Harmonogram dyżurów.
4. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej
jego zmianie.
5. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów w wymiarze proporcjonalnym do
prowadzonych zajęć zgodnie z
z

przedstawionym

im

tygodniowym

harmonogramem

rozkładem

dyżurów,

zajęć i

dostępnym

w

zgodnie
pokoju

wykładowców/pokoju nauczycielskim.
6. Dyżury rozpoczynają się 30 minut przed pierwszą lekcją i pełnione są na każdej
przerwie do ukończenia zajęć.
7. Nauczyciel pełniący dyżur przebywa z uczniami by móc ich obserwować w miejscu,
które zapewnia możliwość kontrolowania wzrokiem wszystkich uczniów.
8. Miejscem pełnienia dyżurów nauczycielskich są: korytarze, schody, toalety, barek.
9. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzu lub na polecenie nauczyciela
wychodzą na zewnątrz szkoły (w pogodne dni). Nauczyciele pełnią dyżur na zewnątrz
budynku. Wszystkie dzieci powinny wówczas opuścić teren budynku szkoły.
10. W trakcie przerw (9.35-9.45, 10.30 – 10.40 i 12.15-12.40) uczniowie mogą przebywać
w budynku B, wyłącznie pod nadzorem nauczyciela dyżurującego.
11. Nauczyciele nadzorują wchodzenie dzieci do szkoły - kończą dyżur, kiedy wszyscy
uczniowie znajdują się przed klasami. Od tego momentu odpowiedzialność za ich
bezpieczeństwo spoczywa na nauczycielu prowadzącym zajęcia lekcyjne.
12. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowaniu o tym fakcie dyrektora.

13. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, przyjmuje również
jego dyżury.
14. Nauczyciel ma obowiązek, niezwłocznie po dzwonku na przerwę, znaleźć się na
stanowisku dyżurowania i opuścić je po dzwonku na lekcje, sprawdzając stan rejonu
w którym dyżurował.
15. Nauczyciel obowiązkowo i bezzwłocznie zgłasza dyrektorowi zauważone podczas
dyżuru zagrożenia, których sam nie jest w stanie usunąć.
16. W przypadku, gdy uczeń ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:
- udzielenia pierwszej pomocy, o ile istnieje taka konieczność,
- wezwania odpowiednich służb medycznych,
- powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,
- zabezpieczenia miejsca wypadku,
- sporządzenia notatki z uwzględnieniem określenia miejsca i przyczyny wypadku,
rodzaju wypadku, zastosowanych środków i własnego działania,
- złożenia zeznań do protokółu powypadkowego sporządzanego przez inspektora
bhp.
17. Za bezpieczeństwo uczniów w szatni przy sali gimnastycznej odpowiedzialny jest
nauczyciel wychowania fizycznego.

