Zarządzenie nr 08/2017 z dnia 01 września 2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Batalionów Chłopskich w Glinkach
w sprawie wprowadzenia:
Regulaminu Dyżurów Międzylekcyjnych Nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Glinkach
Na podstawie:
Art.68.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz.59) zarządzam się co następuje:
§1

Z dniem 1 września 2017 wprowadzam
Regulamin Dyżurów Międzylekcyjnych Nauczycieli Szkoły Podstawowej w
Glinkach stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2
Wszyscy nauczyciele musza znać i przestrzegać zapisy regulaminu
zawartego w powyższym załączniku
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 08/2017 z dnia 01 września 2017

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW
CHŁOPSKICH w Glinkach
I. Postanowienia ogólne
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego
szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Plan dyżurów układa komisja dyżurów, przedstawia do akceptacji Radzie
Pedagogicznej i zamieszcza w wyznaczonych miejscach.
3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
4. Nadrzędnym
bezpieczeństwa

celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego
przy

jednoczesnym

zagwarantowaniu

maksimum

wypoczynku po odbytych zajęciach.
5. Miejscem dyżurów nauczycieli są: korytarze, sale, sanitariaty, boisko ( w
sezonie jesienno – wiosennym).
6. Dyżury w budynku szkoły obejmują wszystkie zajęcia od początku do
zakończenia, zaczynają się o 7.45 i kończą po ostatniej lekcji.
7.
II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego.
Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie
dyżurowania.
1. Nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw:
- siedzenia na parapetach
- wychylania się przez okno
- biegania po schodach i korytarzach
- podstawiania nóg
- prowokującego zaczepiania

2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,
wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci:
- zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerwy na
schodach, w sanitariatach czy zakamarkach,
- nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego,
- zakazuje poruszania się rowerem po boisku szkolnym oraz
manipulowania przy rowerach swoich i innych osób.
3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami
postronnymi jak: prowadzenie rozmów z rodzicami, nauczycielami
dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają
mu w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia
zastępstwa.
5. Nauczyciel ma obowiązek opuszczając swoje stanowisko sprawdzić stan
rejonu, w którym dyżurował (porządek).
6. W czasie długiej przerwy w okresie jesienno-zimowym dyżur na piętrze
szkoły pełnią dwaj nauczyciele .
7. Nauczyciel

pełniący

dyżur

na

boisku

w

każdych

warunkach

atmosferycznych odpowiadają na bezpieczeństwo uczniów po lekcjach –
wychodzących do domu .
8. W momencie dzwonka na lekcją za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają
nauczyciele mający z daną klasą lekcję .
9. W sytuacjach zastępstw koleżeńskich obowiązuje również pełnienie
dyżurów za nieobecnego nauczyciela.
10. Nauczyciel obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły
zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
11.Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia
swojego miejsca pracy pod względem BHP.
12.Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia
wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej
pomocy i zapewnienia opieki.

