REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W OSTROWIE

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z póź. zm.)

I.

Postanowienia ogólne

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
i
wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zapewnieniu wypoczynku po odbytych zajęciach.
3. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów
w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
4. Nauczyciele dyżurujący zobowiązani są do rzetelnego wypełniania swoich
obowiązków.
5. Harmonogram dyżurów ustala wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba lub grupa
osób w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.
6. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie
wicedyrektora oraz na tablicy ogłoszeń na parterze.
7. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania się z harmonogramem dyżurów na
początku roku szkolnego, po każdorazowej zmianie harmonogramu, np. w związku ze
zmianą planu lekcji oraz codziennym planem przydzielonych zastępstw,
wywieszonych w pokoju nauczycielskim
i na tablicy ogłoszeń na parterze.
8. W czasie trwania przerw uczniowie nie mogą przebywać w salach bez opieki
nauczyciela.
9. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z wyjątkiem bibliotekarza oraz kobiet w
ciąży powyżej czwartego miesiąca udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim.
10. Tygodniowy czas dyżurów jest proporcjonalny do liczby godzin zajęć przydzielonych
nauczycielowi.
11. Miejscem dyżuru są: korytarze, schody, toalety, korytarz przy sali gimnastycznej,
łącznik oraz teren parku przy szkole. Nauczyciele wychowania fizycznego zapewniają
bezpieczeństwo uczniów przed, w trakcie i po zajęciach na korytarzu przy sali
gimnastycznej, w szatniach oraz na siłowni.
12. Pracownie podczas przerw międzylekcyjnych powinny być zamknięte.
13. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. Rozpoczynają się
od godz. 7.50 i trwają do ostatniej lekcji w danym dniu.

II.

Obowiązki nauczyciela dyżurującego.

1. Nauczyciel powinien punktualnie stawić się na dyżur zgodnie z ustalonym planem
dyżurów. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za uczniów od chwili, gdy zakończy
zajęcia, wypuszczając i zamykając pracownię. Dyżur należy objąć
w czasie
możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji. Nauczyciel dyżurujący opuszcza
stanowisko dyżuru równo z dzwonkiem na kolejną lekcję.
2. W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów zobowiązuje się
wszystkich nauczycieli do punktualnego rozpoczynania
i kończenia zajęć
lekcyjnych w sposób zorganizowany.
3. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia
zastępstwa i poinformowaniu o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora.
4. Nauczyciel czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak:
przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi
osobami. Ponadto nie wykonuje czynności, które przeszkadzają
w rzetelnym
pełnieniu dyżurów.
5. W czasie dyżuru nauczyciel współpracuje z pracownikami obsługi w celu utrzymania
porządku.
6. Dyżurujący nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i porządek w szkole.
W szczególności eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania
uczniów, dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów poprzez wymaganie od
uczniów nie zaśmiecania budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i innych.
7. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i
egzekwuje ich wykonanie przez uczniów. Przeciwdziała wszelkim zagrożeniom, w
tym paleniu tytoniu piciu alkoholu, zażywaniu, posiadaniu
i rozprowadzaniu
środków odurzających oraz stosowaniu przemocy.
8. Przekazuje wychowawcy informację o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w
czasie przerw.
9. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia
szkolnego lub innych usterkach ( uszkodzone oświetlenie czy inne urządzenia)
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły. Ustala
ewentualnego winnego zniszczonego mienia szkolnego (okna, drzwi, gazetki szkolne,
itp.) i powiadamia wychowawcę
i dyrektora bądź wicedyrektora szkoły.
10. W razie wypadku nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do udzielenia pierwszej
pomocy, o ile istnieje taka konieczność, wezwania odpowiednich służb medycznych,
powiadomienia dyrektora lub wicedyrektora szkoły
o zaistniałym wypadku,
zabezpieczenia miejsca wypadku złożenia zeznań do protokołu powypadkowego
sporządzanego przez inspektora bhp.
11. Nauczyciel dyżurujący obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi zauważone
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
12. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas
przerwy oraz w razie potrzeby zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.
13. Nauczyciel dyżurujący na parterze ma obowiązek kontrolowania wejścia do szkoły
oraz zamiany obuwia przez uczniów.
14. W przypadku brzydkiej pogody ( deszcz, śnieg, wiatr, mróz) uczniowie w miarę
możliwości nie opuszczają budynku szkoły, a nauczyciele pełniący dyżur na zewnątrz
budynku pełnią dyżur przy drzwiach wyjściowych i na parterze.
15. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne odpowiada za bezpieczeństwo uczniów.
16. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego
przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni
własny dyżur, to dyrektor lub wicedyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do
pełnienia dyżuru.

III.

Postanowienia końcowe

1.Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie
dyżurowania.
2. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga
za sobą konsekwencje służbowe.
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.Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest harmonogram dyżurów na dany rok
szkolny.
5.Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Zespołu
Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.

