Regulamin dyżurów nauczycieli
w
Integracyjnej Szkole Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach
Postanowienia ogólne:
1.

Dyżury są częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzą w

zakres obowiązków nauczyciela.
2.

Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw między

lekcjami.
3.

Nauczyciel pełniący dyżur jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów

w wyznaczonym rejonie szkoły. W razie wypadku pod nieobecność nauczyciela
dyżurującego może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej dotyczy przypadków gdy nauczyciel jest na dyżurze, a nie był
w stanie zapobiec wypadkowi.
4.

Dyżury pełnione są zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wicedyrektora.

5.

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy, dyżur obejmuje nauczyciel

prowadzący zastępstwo. W przypadku gdy dyżur nauczyciela zastępującego pokrywa się z
harmonogramem nauczyciela zastępowanego, wicedyrektor ustala porządek dyżurów.
6.

Podczas sprzyjającej pogody nauczyciele umożliwiają uczniom spędzenie przerw na

świeżym powietrzu.
7.

Dyżur przed pierwszą lekcją rozpoczyna się o 7:45

8.

Miejscami dyżurów są korytarze górne oraz dolne , schody , toalety.

9.

Harmonogram dyżurów jest wywieszony na tablicy w pokoju nauczycielskim oraz na

korytarzach.
Obowiązki nauczyciela dyżurującego:


Punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczony rejonie zgodnie z harmonogramem



Po dzwonku na lekcje opuszcza wyznaczony rejon dyżuru sprawdzając uprzednio

jego stan i udaje się do klasy tak szybko jak to możliwe


nie może opuścić wyznaczonego rejonu dyżuru bez uprzedniego poinformowania o

tym wicedyrektora lub dyrektora .


Obchodzi dokładnie wyznaczony rejon dyżuru.



Podczas przerwy przebywa cały czas z uczniami i nie zajmuje się sprawami , które

przeszkadzają w rzetelnym prowadzeniu dyżuru .


Eliminuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. W razie

potrzeby wydaje zakazy i nakazy aby tych sytuacji uniknąć. Do danych sytuacji można
zaliczyć min:
a. bieganie po schodach , korytarzach.
b. samowolne opuszczanie budynku szkoły
c. zabawy zagrażające zdrowiu lub mające na celu szykanowanie innych osób
d. wchodzenie do toalet większych grup uczniów
e. rozwiązane sznurowadła w butach uczniów


kontroluje porządek i stan higieniczno sanitarny swoim rejonie dyżuru



zgłasza nauczycielowi wychowawcy lub dyrektorowi wszelakie naruszenia

regulaminu lub nieodpowiednie zachowania uczniów


podejmuje wszechstronne działania w sytuacjach szczególnych takich jak: wypadek

lub nagłe zachorowanie w celu zapewnienia uczniom pomocy medycznej.


Stara się ustalić winnego zniszczonego mienia szkolnego



Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych na terenie szkoły

Postanowienia końcowe:
1. Zmiana harmonogramu dyżurów następuje wraz ze zmianą planu zajęć lekcyjnych.
2. 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.
3. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznie podpisuje regulamin potwierdzając tym
zapoznanie się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

