Regulamin dyżurów
nauczycieli
Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Dzierzgowie

•

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329 z późn. zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z
dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Ostatnia
zmiana: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach – D. U. Nr 161, poz. 968)

I.

Postanowienia ogólne

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do
pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego
harmonogramu.
2. Plan dyżurów układa zespół zadaniowy Rady Pedagogicznej
powołany na wniosek dyrektora szkoły .
3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim
i w gabinecie dyrektora.
4. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podczas przerw sprawują
opiekę nad swoimi wychowankami.
5. Dyżury nie obowiązują nauczyciela świetlicy i bibliotekarza.
6. Miejscem dyżuru są: korytarze, sanitariaty , szatnie, klatki schodowe
oraz w miesiącach letnich i wiosennych ( w pogodne dni) - boisko
szkolne.
7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych nauczyciel
pełniący dyżur na boisku szkolnym, automatycznie pełni ten
obowiązek na dolnym korytarzu.
8. Dyżur rozpoczyna się o godzinie 755, a kończy 10 min po ostatniej
lekcji w danym dniu.
9. Dyżur w świetlicy szkolnej dla uczniów dojeżdżających rozpoczyna
się o 730 i trwa do godziny 755.
10. W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego, jego obowiązki
przejmuje osoba zastępująca danego nauczyciela w danym dniu.

11. W czasie przerw lekcyjnych uczniowie klas IV –VI nie mogą
przebywać w klasopracowniach.
12. Zmiana harmonogramu dyżurów następuje wraz ze zmianą planu
zajęć lekcyjnych.

II.

Obowiązki nauczyciela dyżurującego

1. Nauczyciele pełniący dyżur zwraca uwagę na przestrzeganie przez
uczniów zasad bezpieczeństwa.
2. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu
własnej lekcji. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji.
3. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez
ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora .
4. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel dyżurujący
udziela uczniowi pierwszej pomocy zgodnie z Procedurami
postępowania w sytuacjach kryzysowych obowiązującymi w szkole.

Opracował zespół zadaniowy w składzie:
mgr Grażyna Rybacka
mgr Aneta Żmuda

Załącznik nr 1

Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur przed rozpoczęciem lekcji,
w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych

1. Nauczyciel pełni dyżur w miejscu i czasie zgodnie z „Grafikiem dyżurów nauczycieli”
opracowanym przez zespół zadaniowy powołany przez dyrektora szkoły w danym
roku szkolnym na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
2. Pełnienie dyżuru należy rozpocząć i kończyć punktualnie tj. z chwilą dzwonka na
przerwę udajemy się natychmiast na stanowisko dyżuru, zaś po dzwonku
oznajmującym koniec przerwy opuszczamy w/w stanowisko.
3. W czasie pełnienie dyżuru należy bacznie i wnikliwie obserwować uczniów,
zwracając szczególna uwagę na ich zachowanie się.
4. W przypadku zauważenia niewłaściwego ( np. agresywnego, niebezpiecznego dla
zdrowia lub życia) zachowania się ucznia ( uczniów ) należy natychmiast podjąć
właściwe działania mające na celu wyeliminowanie istniejącego (lub mogącego
zaistnieć) zagrożenia.
5. W czasie dyżuru należy również co pewien czas wejść do łazienki dziewcząt i
chłopców celem sprawdzenia czy uczniowie (uczennice) nie palą papierosów,
zażywają narkotyków lub zachowują się w sposób mogący narazić ich na utratę
zdrowia bądź życia (uczniowie przebywający w łazienkach mają poczucie
bezkarności, gdyż nie są poddani obserwacji nauczycieli pełniących dyżur).
6. W sytuacji zmuszającej nauczyciela do opuszczenia stanowiska dyżuru (konieczność
wyjścia do łazienki, złe samopoczucie itp.) musi on koniecznie zapewnić zastępstwo
na czas swojej nieobecności – może być to tylko i wyłącznie inny nauczyciel lub
dyrektor szkoły.

Do wiadomości i przestrzegania
Data……………………………
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Podpis nauczyciela

…….……………………
Dyrektor Szkoły

