Regulamin dyżurów nauczycielskich

zał. nr 2
do Zarządzenia nr 09/2017
z dnia 22.12.2017r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Damnie

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
w Szkole Podstawowej w Damnie

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły
i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. Nadrzędnym celem dyżurów jest
zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa.
Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły (za wyjątkiem
§ 2 ust. 3 i 5).
Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie
przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi.
Plan dyżurów nauczycielskich opracowywany jest przez wicedyrektora lub wyznaczonych
nauczycieli.
Grafik dyżurów podaje się do wiadomości nauczycieli poprzez wywieszenie go
w pokoju nauczycielskim.
§2
ZASADY PRZYDZIAŁU DYŻURÓW

1.
2.

3.

4.
5.

Plan dyżurów nauczycielskich opracowywany jest w oparciu o tygodniowy rozkład zajęć
nauczycielskich.
Liczba minut dyżuru dla danego nauczyciela jest proporcjonalna do czasu odbywania przez niego
zajęć w szkole z pominięciem czasu, w którym realizuje zajęcia poza szkołą: np. nauczanie
indywidualne, zajęcia na basenie itp.
O ile nie mają przydzielonych dodatkowych godzin dydaktycznych z dyżurów zwolnieni są:
1) wychowawcy oddziałów przedszkolnych,
2) wychowawca świetlicy,
3) pedagog szkolny;
4) logopeda;
5) bibliotekarz.
W przypadku konieczności dyżurowania, nauczyciele wymienieni w ust. 3 są powiadamiani przez
dyrektora lub wicedyrektora o konieczności pełnienia dyżuru w danym dniu.
Z obowiązku pełnienia dyżuru zwolnieni są za zgodą dyrektora szkoły:
1) nauczyciele przedstawiający odpowiednie zaświadczenie lekarskie;
2) kobiety ciężarne po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego.
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§3
OBSZARY DYŻUROWANIA
1.
2.

3.
4.

Plan dyżurów określa miejsca, w których powinni znajdować się nauczyciele dyżurni podczas
przerw.
Teren szkoły dzieli się na następujące rejony dyżurowania:
1) rejon II p.1 – hol na II piętrze, toalety, schody do półpiętra;
2) rejon II p.2 – hol na II piętrze, toalety, schody do półpiętra; w okresie jesiennym i wiosennym
teren przed szkołą od strony boiska szkolnego;
3) rejon I p. – hol na I piętrze, toalety, schody do półpiętra;
4) rejon parter – teren przy stołówce, schody do półpiętra, wejście boczne, szatnia;
5) rejon hol – hol w gimnazjum, toalety;
6) rejon sala gimnastyczna – szatnie dziewcząt, szatnie chłopców, toalety, korytarz;
7) rejon przed sz/b – teren przed szkołą od strony boiska szkolnego; w okresie zimowym od
szatni do sklepiku;
8) rejon stołówka – pełniony w godzinach od 7.00 do 7.45 w stołówce szkolnej dla uczniów
dojeżdżających.
Rejony dyżurowania, o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.
Zmiany te ustala dyrektor szkoły.
Od 1 kwietnia do 31 października pełnione są dyżury na zewnątrz budynku (z zastrzeżeniem
§ 5 ust. 6).
§4
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO

1.
2.

3.

Nauczyciel
pełniący
dyżur
ponosi
odpowiedzialność
za
bezpieczeństwo
dzieci
w rejonie dyżurowania.
Podstawowym obowiązkiem nauczyciela pełniącego dyżur jest dopilnowanie bezpieczeństwa
i właściwego zachowania uczniów podczas przerw, a w szczególności:
1) eliminowanie wszelkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów,
2) reagowanie na wszelkie przejawy przemocy fizycznej i słownej,
3) wydawanie poleceń uczniom i kontrolowanie ich wykonania, a w szczególności dotyczących
zakazów: przebywania w klasie bez opieki innego nauczyciela, urządzania niebezpiecznych
zabaw, biegania po budynku, siedzenia na parapetach lub kaloryferach, wychylania się przez
okna, spędzania przerw na schodach i w toaletach, innych zagrażających bezpieczeństwu
uczniom,
4) dbałość o porządek i czystość w rejonie pełnienia dyżuru,
5) kontrolowanie zachowania się uczniów w szczególności:
 w toaletach,
 niedopuszczanie do samodzielnego opuszczania przez uczniów budynku szkolnego lub
terenu szkoły,
6) kontrolowanie stanu mienia szkolnego przed rozpoczęciem, podczas i przed zakończeniem
dyżuru,
7) ustalenie winnego zniszczenia w rejonie dyżurowania,
8) niedopuszczanie do przebywania osób niepowołanych na terenie szkoły mogących stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,
9) interweniowanie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia uczniów,
10) zwracanie uwagi na stan urządzeń szkolnych mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów,
11) informowanie wychowawców klas o niewłaściwym
zachowaniu się uczniów
w czasie przerw.
Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak:
przeprowadzanie
rozmów
z
rodzicami,
nauczycielami
oraz
innymi
osobami
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4.
5.

6.

i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. czytanie gazetek,
sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów itp.).
W czasie dyżuru nauczyciel dokonuje obchodu wszystkich miejsc w swojej strefie.
W przypadku, gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel pełniący dyżur zobowiązany jest do:
 udzielenia pierwszej pomocy, o ile zaistnieje taka konieczność,
 powiadomienia sekretariatu szkoły o ile istnieje taka konieczność,
 sporządzenia notatki z uwzględnieniem określenia miejsca i przyczyn wypadku, rodzaju
wypadku, zastosowanych środków i własnego działania,
 złożenia zeznań do protokołu powypadkowego.
Jeżeli nauczyciel dyżurujący zauważy nieobecność nauczyciela w sąsiednim sektorze
dyżurowania, w miarę możliwości monitoruje również ten sektor.
§5
ZASADY SPRAWOWANIA DYŻURU

1. Dyżur rozpoczyna się przed pierwszymi zajęciami.
2. Dyżury obowiązują wszystkie przerwy międzylekcyjne.
3. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji, dyżur kończy
się dzwonkiem rozpoczynającym lekcję.
4. Nauczycielowi wolno zejść z dyżuru jedynie pod warunkiem znalezienia wśród innych nauczycieli
zastępcy i powiadamia o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora.
5. Zastępstwo należy ustalić przed rozpoczęciem dyżuru.
6. W przypadku brzydkiej pogody (deszcz, śnieg, silny wiatr, itp. – decydują nauczyciele) uczniowie
nie wychodzą przed szkołę, boisko szkolne.
7. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje również
jego dyżury przed i po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to
Wicedyrektor Szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
§6
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
1.
2.
3.

Obowiązek sprawowania opieki nad oddziałem przedszkolnym mają nauczyciele tam uczący.
Opieka sprawowana jest nad całym oddziałem, a także pojedynczymi dziećmi, aż do momentu
zakończenia przewidzianych zajęć i odebrania każdego dziecka przez osobę pełnoletnią.
Niedopuszczalne jest ze względu na bezpieczeństwo, pozostawienie choćby jednego dziecka
oddziału przedszkolnego bez opieki wychowawczej, nawet po zakończeniu zajęć i braku
zgłoszenia się rodzica po dziecko lub puszczanie dziecka do domu bez opieki osoby pełnoletniej.

§7
SALA GIMNASTYCZNA
1.
2.
3.

Nauczyciele wychowania fizycznego mają obowiązek otwierania i zamykania szatni przy sali
gimnastycznej pod koniec przerwy i po zajęciach.
Uczniowie na terenie budynku sali gimnastycznej wchodzą wraz z nauczycielem, który
przeprowadza uczniów do szatni.
Przed i po zakończonych zajęciach w sali gimnastycznej, nauczyciel pełni dyżur podczas
przebierania się uczniów.
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem dyżurów oraz do
przestrzegania jego postanowień.
2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły wszelkich propozycji związanych
z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
uczniom szkoły.
3. Nie wywiązanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą
konsekwencje służbowe.
4. Dyżury nauczycielskie podlegają kontroli i lustracji Dyrekcji Szkoły.
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