Regulamin dyżurów nauczycieli pozostałych pracowników Samorządowej
Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97
poz. 674 ze zm.).
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. z 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zm.)
1. Zadaniem nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły pełniących dyżur jest
zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw i przed lekcjami oraz
eliminowanie zauważonych sytuacji zagrażających temu bezpieczeństwu.
2. Nauczyciel i pracownik dyżurujący odpowiadają za ład i porządek w rejonie, który
obejmują dyżurem.
3. Zadaniem nauczyciela i pracownika dyżurującego jest stały monitoring rejonu
objętego dyżurem i reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące
zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
4. Nauczyciel i pracownik dyżurujący zwracają uwagę na osoby postronne
przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby zawiadamiają pracownika
obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
5. Nauczyciel i pracownik dyżurujący zgłaszają rażące przejawy łamania przez ucznia
regulaminu zachowania się podczas przerw wychowawcy klasy.
6. Nauczyciel i pracownik pełniący dyżur zgłaszają dyrektorowi szkoły zdarzenia
nosząc znamiona przestępstwa i zauważone zagrożenie, którego nie są w stanie
sami usunąć.
7. Dyżur pełniony jest w czasie ustalonym w tygodniowym planie dyżurów.
8. Dyżury rozpoczynają się o 745 i kończą się 10 minut po zakończeniu zajęć lekcyjnych
w szkole.
9. Nauczyciel i pracownik dyżurujący mają obowiązek dyżurować nieprzerwanie przez
całą przerwę, a w razie konieczności opuszczenia dyżuru zapewnić opiekę uczniom.
10. W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela dyżurującego, dyżuruje nauczyciel
mający wyznaczone zastępstwo zgodnie z zapisami w Księdze zastępstw.
11. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego i braku nauczyciela mającego
zastępstwo, dyżur pełnią nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
12. Nauczyciel dyżurujący organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na
miejsce dyżuru natychmiast po zakończonej lekcji. Opuszcza miejsce dyżuru po
dzwonku na lekcję.
13. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły
dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć lub sam je
podjął.

14. Dyżury są prowadzone w następujących rejonach: korytarz stary, korytarz dolny,
korytarz górny, jadalnia, łącznik i sala gimnastyczna, szatnie.
15. Podczas 30 minutowej przerwy i w czasie sprzyjającej pogody uczniowie mogą
wyjść na boisko.
16. Dyżur pełniony jest prawidłowo, jeżeli:
 nie ma śmieci,
 w szkole i na boisku panuje ład i porządek,
 uczniowie sprawnie i bezkolizyjnie wychodzą i wchodzą do budynku
szkolnego,
 podjęta jest natychmiastowa interwencja w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa,
 w przypadku umyślnego bądź nieumyślnego zniszczenia mienia,
spowodowania kolizji itp. zostanie ustalony sprawca,
 toalety są czyste i zadbane.
Postanowienia końcowe
1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w pokoju nauczycielskim.
2. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych oraz wtedy,
gdy uczniom umożliwia się wyjście na boisko.
3.Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej wszelkich
propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.
4. Każdy pracownik własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się
z regulaminem i zobowiązuje się go postrzegać.

