REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA
W CHOROSZCZY 2017/2018

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U 2003 r. Nr 6, poz. 69)

I. Postanowienia ogólne.
1.Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2.Dyżury nauczycieli organizowane są w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa
uczniom przebywającym w szkole podczas przerw lekcyjnych.
3.Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów
w czasie przerw lekcyjnych, według ustalonego harmonogramu przed lekcjami, po
lekcjach oraz podczas przerw międzylekcyjnych.
4.W Szkole Podstawowej w Choroszczy dyżury rozpoczynają się przed pierwszą godziną
lekcyjną o godzinie 7.40.
5.Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły z wyjątkiem
a)kobiet w ciąży- udokumentowanie zaświadczeniem lekarskim
b)dyrektora
c)wicedyrektorów
d)opiekuna Samorządu Uczniowskiego (zwolniony jest z jednego dyżury na jednej długiej
przerwie w wybranym dniu tygodnia)
e)nauczycieli z przyczyn zdrowotnych- udokumentowanie zaświadczeniem lekarskim
6.W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi.

7.Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, zgodnie z ilością przydzielonych godzin dydaktycznych.
8.Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych lub zmianą
organizacji pracy szkoły.
9.Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie dyrektora oraz
w gabinecie wicedyrektorów.
10.Dyżur za nauczyciela nieobecnego pełnią nauczyciele wyznaczeni przez wicedyrektora
przed zajęciami w danym dniu pracy. Informacje o zastępstwach umieszczane są na tablicy w
pokoju nauczycielskim.
11.W miesiącach wiosennych i letnich, o ile pozwala na to aura, nauczyciele pełnią dyżur na
placu szkolnym. Umożliwia się wówczas uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach
na świeżym powietrzu.
II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego.
1. Odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania. Dba, by czas przerwy
międzylekcyjnej służył bezpiecznemu wypoczynkowi uczniów.
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy
i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności:
a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, siedzenia
na parapetach, otwierania okien bez pozwolenia, wychylania się przez okno,
biegania po schodach, przesiadywania w toaletach,
b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego,
c) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,
d) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów,
zapobiega prowokacyjnym zachowaniom uczniów, bójkom,
e) zabrania przebywania uczniów w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego
nauczyciela,
f) kontroluje zachowanie młodzieży w sanitariatach,
g) nie dopuszcza do niszczenia mienia szkolnego, dba o porządek i ład w miejscu
pełnienia dyżurów,
h) nauczyciel pełniący dyżur na bloku sportowym dba o bezpieczeństwo uczniów
i porządek także w szatniach znajdujących się na bloku sportowym.
3. Czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi. Nie prowadzi rozmów
z rodzicami, nauczycielami, uczniami, nie wykonuje czynności, które przeszkadzają
w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
4. Nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie
dyrektora lub wicedyrektora.

5. Dyżur zaczyna równo z dzwonkiem na przerwę, kończy lekcję punktualnie
i rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z harmonogramem dyżurów.
Opuszcza stanowisko dyżuru po dzwonku na lekcję, sprawdzając pozostawiony
w miejscu dyżuru porządek.
6. Dyżurujący na piętrze w korytarzach bocznych i na auli oraz na bloku sportowym.
- nie odnosi dziennika i klucza do pokoju nauczycielskiego, tylko podaje innemu
nauczycielowi.
7. Dba o kulturalne zachowanie się uczniów, zwraca szczególną uwagę na przejawy
wandalizmu, przemocy fizycznej i uzależnień wśród uczniów.
8. Informuje wychowawców klas o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie
przerw
9. Powiadamiania dyrektora, wicedyrektorów lub konserwatora o zauważonych podczas
dyżurów zagrożeniach i zniszczeniach mienia szkolnego, których nie jest w stanie sam
usunąć.
10. Kontroluje nieuzasadnione opuszczanie przez uczniów terenu szkoły.
11. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkolnym podczas
przerw. Zgłasza dyrektorowi lub wicedyrektorom, gdy w budynku szkolnym
przebywają osoby obce i niepowołane.
12. W przypadku, gdy uczeń podczas pełnienia dyżuru ulegnie wypadkowi, nauczyciel
podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy, powiadamia służby
medyczne i zapewnia opiekę poszkodowanemu. Zgłasza niezwłocznie dyrektorowi
lub wicedyrektorom szkoły fakt zaistnienia wypadku uczniowskiego, zabezpiecza
miejsce wypadku, sporządza notatkę powypadkową, opisując zaistniałe zdarzenie.
III.Postanowienia końcowe.
1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów
w rejonie dyżurowania.
2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrekcji szkoły wszelkich propozycji związanych
z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom szkoły.
3. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za
sobą konsekwencje służbowe.
Regulamin został zaopiniowany pozytywnie na spotkaniu Rady Pedagogicznej w dniu
10 października 2017 roku i wprowadzony do realizacji.

