REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW
Postanowienia ogólne.
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły
i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa
przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych
zajęciach.
4. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, sanitariaty, boiska, szatnie.
5. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z ustalonym planem dyżurów.
6. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godzinie 720, kończy
po zakończeniu zajęć włącznie z przerwą (o godzinie 1735).
7. W przypadku brzydkiej pogody (deszcz, śnieg, silny wiatr itp. - decydują
nauczyciele) uczniowie nie wychodzą na boisko, a nauczyciele z boiska pełnią
dyżur na terenie budynku szkoły.
8. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje
również jego dyżury (dyżur pełni na przerwie po zajęciu, na którym zastępował
nieobecnego nauczyciela; jeśli zastępstwo przypada na pierwszą godzinę lekcyjną,
nauczyciel pełni dyżur przed godziną 730). Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni
własny dyżur, zgłasza, odpowiednio wcześniej, ten fakt wicedyrektorowi szkoły,
który wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżurów.
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO
1. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie
dyżurowania: niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na
parapetach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po
skarpach, itp.
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy
i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, np.:
 zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw w sanitariatach;
 nie dopuszcza do samowolnego opuszczania terenu szkoły.
3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami
postronnymi, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrekcji szkoły.
5. Nauczyciel ma obowiązek zaraz po dzwonku na przerwę znaleźć się na swoim
stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję.
6. Obowiązkowo i natychmiast zgłaszać dyrekcji szkoły zauważone zagrożenie,
którego nie jest w stanie sam usunąć.
7. Szczególną uwagę zwraca na osoby obce, niepożądane, które przebywają na
terenie szkoły lub inne nieszablonowe zachowania i zdarzenia.
8. Każdy nauczyciel zgłasza w sekretariacie szkoły fakt zaistnienia wypadku
i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia
dalszej opieki.
9. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek zwracać uwagę na przypadki dewastacji
mienia szkolnego.
Dyżury nauczycielskie objęte są stałym nadzorem prowadzonym przez dyrekcję
szkoły.

