Regulamin
dyżurów nauczycieli
Szkoły Podstawowej w Idzikowicach

Zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas
przerw i przed lekcjami oraz eliminowanie zauważonych sytuacji zagrażających temu
bezpieczeństwu.
1. Dyżury nauczycielskie rozpoczynają się zawsze o godz. 7.50, z wyjątkiem okresu
dowożenia uczniów /październik – kwiecień/, w którym dyżur nauczyciela rozpoczyna
się w chwili przybycia do szkoły dowożonych uczniów/dzieci z oddziału
przedszkolnego.
2. Nauczyciel, który pełni opiekę nad dziećmi dowożonymi, pełni jednocześnie dyżur do
godz. 7.50.
Do obowiązków dyżurującego nauczyciela należy:
1) punktualnie stawić się na dyżur zgodnie z ustalonym grafikiem dyżurów;
2) w czasie dyżuru kontrolować najbardziej niebezpieczne odcinki dla dzieci (np.
schody, wąskie miejsca korytarzy) oraz miejsca, gdzie uczniowie gromadzą się
najchętniej (np. ubikacje, szatnie), tzw. „aktywnie dyżurować”;
3) dyżurny nauczyciel ma obowiązek dopilnować porządku w miejscu przebywania
uczniów;
4) w czasie dyżuru nauczyciel współpracuje z pracownikami obsługi /o ile
przebywają w tym czasie na terenie szkoły/w celu utrzymania porządku
i czystości;
5) w razie wypadku nauczyciel dyżurny organizuje pierwszą pomoc oraz powiadamia
o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły - zgodnie z procedurami obowiązującymi
w szkole;
6) Nauczyciel dyżurny organizuje własne lekcje i zajęcia tak, aby mógł przybyć na
miejsce dyżuru równo z dzwonkiem na przerwę. Opuszcza miejsce dyżuru równo
z dzwonkiem na lekcję.
7) w czasie przebywania dzieci na boisku szkolnym, nauczyciele mają obowiązek
dyżurowania na boisku szkolnym.
5. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego w szkole dyrektor ma prawo
zwrócić się do dowolnego nauczyciela o pełnienie dyżuru.
6. Nauczyciele

prowadzący

zajęcia

pozalekcyjne

pełnią

dyżur

w

grupach,

w których prowadzą zajęcia.
7. W przypadku, gdy pozostaje tylko jedna grupa uczniów na danym holu, dyżur pełni
nauczyciel, który będzie miał zajęcia z tą grupą.

8. Podczas przerw uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela.
9. Nauczyciel przejmuje zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego
dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor wyznacza
innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
10. Wszyscy nauczyciele mający ostatnią lekcją w danej klasie sprowadzają uczniów do
szatni i sprawują opiekę aż do opuszczenia przez uczniów budynku szkolnego.
11. Na każdym holu dyżur pełni jeden nauczyciel.
12. Nauczyciel

ma

obowiązek

dyżurować

nieprzerwanie

przez

całą

przerwę,

a w razie konieczności opuszczenia dyżuru zapewnić uczniom opiekę innego
nauczyciela.
13. Uczniowie nigdy nie wchodzą do sal lekcyjnych bez pozwolenia nauczyciela.
14. Uczniowie przed wejściem do sali lekcyjnej ustawiają się przed salą, zgodnie
z ustaleniami z wychowawcą.
15. Za ucznia przebywającego na przerwie w sali lekcyjnej odpowiada nauczyciel
dyżurujący.
16. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za dzieci przedszkolne przez cały
czas pobytu w szkole.

Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest grafik dyżurów nauczycielskich na dany rok

szkolny.

