REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
w Szkole Podstawowej nr 13
im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. 2003 poz. 69 z późn. zm.)
Postanowienia ogólne
1. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
2. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów
według ustalonego harmonogramu. Dyżury są integralną częścią procesu dydaktyczno –
wychowawczego szkoły.
3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły, z wyjątkiem:
wicedyrektora, pedagoga, nauczycieli świetlicy, kobiet ciężarnych (obowiązuje
przedłożenie zaświadczenia) i wychowawców klas I ( w I semestrze).
4. Harmonogram dyżurów ustala zespół do spraw dyżurów w oparciu o tygodniowy rozkład
zajęć i po każdej jego zmianie.
5. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora.
6. W czasie nieobecności nauczyciela jego dyżur przejmuje nauczyciel zastępujący. Jeśli
w tym czasie, według harmonogramu, pełni on swój dyżur – wicedyrektor szkoły
wyznacza zastępstwo.
Obowiązki nauczyciela dyżurującego
1. Nauczyciel przed rozpoczęciem dyżuru jest zobowiązany do sprawdzenia miejsca pracy
pod względem BHP. Zauważone usterki zgłasza dyrektorowi lub kierownikowi
gospodarczemu.
2. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Należy objąć go w czasie możliwie
najkrótszym po zakończeniu lekcji.
3. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel dyżurujący w możliwie
najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy.
4. W trakcie pełnienia dyżuru nauczyciel zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie
wzrokiem całego terenu dyżurowania.
5. Miejscem dyżuru w budynku są: korytarze, schody, toalety, a w sezonie wiosenno –
letnim - dodatkowo teren wokół szkoły.
6. Nauczyciele dyżurujący obok sali gimnastycznej i szatni wf obejmują dyżurem również
szatnie wf.
7. Nauczyciele pełniący dyżur na parterze nadzorują również uczniów przebywających
w stołówce.
8. Dyżur obejmuje nadzór nad najbliższą klatką schodową.
9. Przez cały czas trwania dyżuru nauczyciel przebywa z młodzieżą, jest cały czas czynny,
nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami,
nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym
pełnieniu dyżurów.
1

10. Nauczyciel eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje
zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:
a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w toaletach oraz
zakamarkach;
b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego;
c) dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów niezaśmiecania budynku
i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;
d) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;
e) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;
f) zabrania przebywania w klasach bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela.
11. Nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach
mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
uczniów i pracowników szkoły.
12. Nauczyciel obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
13. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurujący zobowiązany
jest do:
a) udzielenia pierwszej pomocy, o ile istnieje taka konieczność;
b) wezwania odpowiednich służb medycznych;
c) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku;
d) zabezpieczenia miejsca wypadku;
e) odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków.
14. Nauczyciel ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, obrazy,
itp.) na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.
15. Dyżurujący nauczyciel zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie się uczniów
w czasie przerw lub/i wpisuje do zeszytu uwag znajdującego się w pokoju
nauczycielskim.
16. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora.
17. Nauczyciel nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły
podczas przerwy i zgłasza dyrektorowi szkoły oraz obsłudze pobyt na terenie budynku
osób niepowołanych.
Postanowienia końcowe
1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie
dyżurowania.
2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania wszelkich propozycji związanych z usprawnianiem
dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
szkoły.
Nieusprawiedliwiona, niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze lub spóźnienie
jest naruszeniem dyscypliny pracy.
W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach decyduje
dyrektor szkoły.
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