REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
Postanowienia ogólne
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres
podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Plan dyżurów układają osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.
3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły według ustalonego planu
dyżurów.
4. Miejscem dyżurów nauczyciela są: korytarze, schody, sanitariaty, część modułowa szkoły,
boisko szkolne oraz przystanek autobusu szkolnego.
5. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
6. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o 7.20. Ostatni dyżur nauczyciela
kończy się wraz z ostatnim odwozem tj. o godzinie 15.40.
7. Nauczyciel, który z różnych względów nie może pełnić swojego dyżuru zgodnie z wcześniej
ustalonym harmonogramem dyżurów, zobowiązany jest znaleźć osobę go zastępującą. Do
Dyrektora Szkoły należy złożyć kartkę na której jest podpis nauczyciela zastępującego na
dyżurze.
8. Osoba, która jest nieobecna na dyżurze i nie spełni warunków z pkt.7 pisze usprawiedliwienie
do Dyrektora z podaniem przyczyny swojej nieobecności.
Obowiązki nauczyciela dyżurującego
Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:
1. Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczanie do
niebezpiecznych zabaw, siedzenia na parapetach, wychylanie się za okno, bieganie po
schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po drzewach,
balustradach, wchodzenie na scenę.
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje
ich wykonanie przez dzieci:
- zakazuje biegania w budynku szkoły i części modułowej szkoły,

- spędzania przerw na schodach, w łącznikach i sanitariatach
- nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego.
3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak
przeprowadzaniem rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi i innymi dyżurującymi.
4. Nauczyciel dyżurujący nie korzysta z telefonu komórkowego.
5. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.
6. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie po dzwonku być na swoim stanowisku.
7. Nauczyciel jest zobowiązany zgłosić natychmiast Dyrektorowi zauważone zagrożenie,
którego nie jest w stanie samodzielnie usunąć.
8. Przed rozpoczęciem dyżuru nauczyciel sprawdza swoje miejsce pracy pod względem BHP. W
przypadku, gdy nie jest ono bezpieczne (rozbite szkło, uszkodzony sprzęt do zabaw,
wystające gwoździe itp.) prosi o pomoc konserwatora w celu usunięcia zagrożenia.
9. Każdy nauczyciel zgłasza Dyrektorowi Szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania
zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.
10. Nauczyciel pełniący dyżur autobusowy oczekuje z dziećmi na przyjazd autobusu na terenie
szkoły w holu bądź na dworze przy furtce szkoły. Po przeliczeniu dzieci odprowadza je do
autobusu i przekazuje opiekunowi.
11. Podczas niesprzyjającej pogody (deszcz, śnieg) przerwy spędzane są w budynku szkoły. Przy
sprzyjających warunkach pogodowych wszystkie dzieci wychodzą na boisko szkolne. Dzieci
posiadające zaświadczenie od rodziców, że nie mogą wychodzić na boisko pozostają w
Szkole lub w świetlicy szkolnej w części modułowej.
12. Nauczyciel nadzoruje wyjście i powrót dzieci z boiska szkolnego.
13. Nauczyciel pełniący dyżur przy toaletach sprawdza ich stan po zakończonej przerwie, wszelkie
usterki zgłasza dyrektorowi szkoły.

