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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.

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 aktywny , 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 po zakończonych zajęciach zamyka klasę ,w której prowadził
lekcje i klucz odnosi do pokoju nauczycielskiego.
6. Nauczyciel ,który nie zamknął klasy po zajęciach bądź przebywa w klasie
podczas przerwy bądź po zakończonych zajęciach , odpowiada za
bezpieczeństwo uczniów przebywających w danej klasie i bierze
odpowiedzialność prawną z powyższego tytułu.
7. Nauczyciel po zakończonym dyżurze na boisku zamyka furkę i klucz oddaje
na portierni. Nauczyciel ,który nie z wywiąże się z tego obowiązku ,
odpowiada za bezpieczeństwo uczniów będących na boisku przed
dyżurem kolejnego nauczyciela i bierze odpowiedzialność prawną z
powyższego tytułu.

8. Nauczyciel pełniący dyżur na parterze szkoły, pomaga nauczycielowi
wyprowadzającemu uczniów do autobusu szkolnego pełniąc

dozór nad

uczniami pozostałymi w sali świetlicy.
9. Nauczyciel ma obowiązek opuszczając swoje stanowisko sprawdzić stan
rejonu, w którym dyżurował (porządek).
10.W czasie długiej przerwy w okresie jesienno-zimowym dyżur na piętrze
szkoły pełnią dwaj nauczyciele .
11.W momencie dzwonka na lekcją za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają
nauczyciele mający z daną klasą lekcję .
12. Nauczyciel obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły
zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
13.Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia
swojego miejsca pracy pod względem BHP.
14.Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia
wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i
zapewnienia opieki.

