REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI – WYCHOWAWCÓW.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dyżur jest integralną częścią procesu edukacyjnego i wchodzi w zakres
podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych.
3. Czas trwania dyżuru wynika z potrzeb organizacyjnych zespołu placówek, jest
proporcjonalny do czasu pracy nauczyciela.
4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
5. Miejscem dyżurów są: korytarze, schody, łączniki, szatnie, sanitariaty, stołówka,
boisko szkolne.
6. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od godz. 730 do ich zakończenia łącznie z przerwą.
7. Rano wychowawcy internatu odpowiadają za bezpieczeństwo swoich podopiecznych
do czasu rozpoczęcia zajęć szkolnych czyli do godz. 800, są odpowiedzialni za dotarcie
uczniów na lekcje. Po południu odpowiadają za dzieci od momentu przekazania im
uczniów przez nauczycieli.
8. Nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję w danej klasie jest zobowiązany do
przekazania wychowanków internatu wychowawcy internatu lub nauczycielowi
świetlicy.
9. W piątki po zakończeniu zajęć lekcyjnych w czasie odbioru dzieci przez rodziców, za
bezpieczeństwo wychowanków na terenie szkoły odpowiadają wychowawcy
internatu.
10. Za nauczyciela nieobecnego, w zastępstwie dyżur pełnią wyznaczeni przez dyrektora
szkoły nauczyciele.
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO.
1. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie
dyżurowania tzn. nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, siedzenia na parapetach,
wychylania się przez okno, biegania po schodach, wspinania się na balustrady
schodów, podstawiania nóg, prowokowania bójek, wspinania się na drzewa,
przechodzenia przez ogrodzenie boiska szkolnego itp.
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i
egzekwuje wykonanie ich przez uczniów: zakazuje biegania w budynku szkoły,
spędzania przerw na schodach, w sanitariatach, różnych zakamarkach, nie dopuszcza
do samowolnego opuszczenia budynku szkolnego ( sklep, targowisko, ulica, dom),
3. Dyżuruje czynnie, nie zajmuje się sprawami postronnymi takimi jak: rozmowa z
rodzicami, innymi nauczycielami czy innymi osobami, które przeszkadzają w
pełnieniu dyżuru.
4. Nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i
poinformowania o tym fakcie dyrektora.
5. Dyżur pełniony w godz. od 7.30 do 8.00 na boisku szkolnym zostaje zawieszony w
okresie
jesienno-zimowym
oraz
podczas
niesprzyjających
warunków
atmosferycznych (np. niska temperatura, deszcz). Nauczyciele pełnią wówczas dyżur
na parterze i na korytarzu przed stołówką.
6. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem pojawić się w miejscu
pełnienia dyżuru i opuścić je po dzwonku.

7. Dopilnowuje usunięcia szkód wyrządzonych przez uczniów podczas jego dyżuru.
8. Zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenia, których sam nie jest w stanie
usunąć.
9. Wszelkie zaistniałe wypadki zgłasza natychmiast dyrektorowi i podejmuje działania
zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy.
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