REGULAMIN DYśURÓW NAUCZYCIELI ZSP W MROKOWIE

I.

POSTANOWIENIA OGÓLE

1. DyŜur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły
i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. DyŜur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły z wyjątkiem
nauczycieli wychowania przedszkolnego.
3. Nadrzędnym celem dyŜurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
4. Miejscem dyŜurów nauczycieli są: korytarze, hole, schody, sanitariaty, blok sportowy,
stołówka, a w okresie jesiennym i wiosennym dodatkowo plac zabaw i boiska szkolne.
5. Nauczyciele dyŜurują zgodnie z planem dyŜurów ustalonym z uwzględnieniem
następujących zasad:
a) na drugim piętrze po drugiej, trzeciej, piątej i szóstej lekcji dyŜur pełni dwóch
nauczycieli, na pozostałych przerwach jeden nauczyciel. W okresie wiosenno –
jesiennym na przerwach po piątej i szóstej lekcji dyŜuruje jeden nauczyciel;
b) na pierwszym piętrze dyŜur pełni dwóch nauczycieli - jeden w segmencie A,
drugi w segmencie B, natomiast w okresie zimowym po drugiej, piątej i szóstej
lekcji trzeci nauczyciel dyŜuruje na holu;
c) na parterze dyŜur pełni dwóch nauczycieli, w tym jeden na zapleczu sportowym;
d) w okresie wiosenno – jesiennym dodatkowo pełnione są dyŜury na boisku
szkolnym od strony Al. Krakowskiej (jedna osoba) oraz na boisku (jedna osoba)
i na placu zabaw (dwie osoby) przed wejściem głównym;
e) wyznaczony grafikiem wychowawca świetlicy odpowiada za porządek podczas
wydawania i spoŜywania śniadań i obiadów w stołówce szkolnej;
6. Plan dyŜurów opracowuje wicedyrektor szkoły.
7. Wicedyrektor wyznacza zastępstwo na dyŜur za nieobecnego nauczyciela.
8. DyŜur przed pierwszą lekcją rozpoczyna się o godzinie 7.15 (przerwa zerowa)
9. Nauczyciel mający zajęcia pozalekcyjne, na ósmej i dziewiątej godzinie lekcyjnej (lub
później), pełni w czasie przerw osobiście nadzór na uczniami.

II.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYśURUJĄCEGO

1. Nauczyciel pełniący dyŜur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie
dyŜurowania, a takŜe eliminuje wszystkie sytuacje zagraŜające zdrowiu i Ŝyciu
uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:
a) zakazuje biegania, podstawiania nóg,
b) nie dopuszcza do spędzania przerw na schodach, w sanitariatach,
c) zapobiega samowolnemu opuszczaniu budynku szkolnego,
d) zakazuje siedzenia na balustradach, parapetach okiennych, wychylania się
przez okno,
e) nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, bójek,
f) dba o czystość i porządek w rejonie dyŜuru,
2. KaŜdy nauczyciel aktywnie pełni swój dyŜur, nie zajmuje się sprawami postronnymi,
takimi jak prowadzenie rozmów z rodzicami czy innymi nauczycielami.
3. Nauczyciele dyŜurujący w bloku sportowym w sposób szczególny nadzorują
zachowania uczniów przebywających w czasie przerwy w przebieralni. W czasie
długich przerw przebieralnie są zamykane, na 5 minut przed dzwonkiem otwiera je
nauczyciel dyŜurujący.
4. Nauczyciel nie moŜe pod Ŝadnym pozorem zejść z dyŜuru bez zorganizowania
zastępstwa.
5. Nauczyciel ma obowiązek bezpośrednio po zajęciach, po dzwonku na przerwę,
znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je równo z dzwonkiem uprzednio
sprawdzając stan rejonu, na którym dyŜurował.
6. Obowiązkowo zgłasza dyrektorowi (wicedyrektorowi) zauwaŜone zagroŜenia, których
sam nie jest w stanie usunąć.
7. KaŜdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku
i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia
dalszej opieki uczniowi.
8. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

