Regulamin dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 1 w Proszowicach

Postanowienia ogólne
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego
szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do
pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych wg ustalonego
harmonogramu.
3. Harmonogram dyżurów na dany rok szkolny układa zespól powołany
przez dyrektora szkoły, a zatwierdza rada pedagogiczna.
4. Pełnienie dyżurów obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych
szkoły.
5. Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu wypoczynku po odbytych zajęciach.
6. Miejscami dyżurów nauczycieli są: korytarze, schody, szatnie, sanitariaty,
podwórka, boisko, plac zabaw.
7. W przypadku nieobecności nauczyciela nauczyciel przyjmujący
zastępstwo za nieobecnego ma obowiązek przejąć jego dyżury. Jeżeli w
tym czasie pełni własny dyżur, zgłasza ten fakt dyrekcji szkoły, która
wyznacza inna osobę.
8. W przypadku niespodziewanej nieobecności nauczyciela w miejscu
dyżurowania jego rolę przejmuje nauczyciel dyżurujący na tym samym
piętrze, korytarzu, podwórku.
9. W sytuacji, gdy nauczyciel dyżurujący ma trudności z podołaniem
obowiązkom, w każdy możliwy sposób powiadamia dyrekcję w celu
zorganizowania dodatkowej osoby dyżurującej.
10.Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7.45, a
kończy po zakończeniu nauki na odpowiedniej kondygnacji.
Obowiązki nauczyciela dyżurującego
1. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie
dyżurowania czyli za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych
zabaw, niedopuszczanie do samowolnego opuszczania budynku
szkolnego, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie

po korytarzach i schodach, zjeżdżanie po balustradach, prowokowanie do
bójek, zaczepki, agresję słowną i wszelkie objawy przemocy fizycznej.
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,
wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci.
3. Nauczyciel dyżuruje przez cały czas w sposób czynny, nie zajmuje się
sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami,
innymi nauczycielami, innymi osobami, rozmowami przez telefon
komórkowy.
4. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z
harmonogramem dyżurów nauczycielskich.
5. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia
zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora).
6. Nauczyciel ma obowiązek równocześnie z dzwonkiem znaleźć się na
swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan
rejonu dyżurowania.
7. Natychmiast
i
obowiązkowo
zgłasza
dyrektorowi
szkoły
(wicedyrektorowi) zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam
usunąć.
8. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia
wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej
pomocy.
9. Nauczyciel współpracuje z dyżurującymi uczniami.
10.Zgłasza wychowawcy informacje o niewłaściwym zachowaniu się
uczniów w czasie przerw.
11.Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły
podczas przerwy.
12.Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady
Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnianiem
dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom szkoły.
13.Nie wywiązanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów
pociąga za sobą konsekwencje służbowe.
Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze
jest naruszeniem przepisów BHP. W nieuregulowanych powyższym
regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach decyduje dyrektor lub
wicedyrektor szkoły.
Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.10.2015 r.

