Załącznik
do Zarządzenie nr 37/2017/2018
z dnia 12.10.2017r
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. BOLESŁAWA PRUSA
W MYSŁOWICACH

Podstawa prawna:
§ 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 późn.zm.)
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I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dyżur jest częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły
i wchodzi w zakres
Jego

nadrzędnym

podstawowych obowiązków nauczyciela.

celem

jest

zapewnienie

uczniom

pełnego

bezpieczeństwa na terenie szkoły.
2. Dyżury są pełnione zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz
w przypadku zastępstw zgodnie z zapisem w księdze zastępstw.
3. Nauczyciel

pełniący

dyżur

przyjmuje

pełną

odpowiedzialność

za bezpieczeństwo uczniów w wyznaczonym rejonie (w razie wypadku
pod nieobecność nauczyciela dyżurującego może on być pociągnięty
do odpowiedzialności karnej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej dotyczy przypadków, gdy nauczyciel jest na dyżurze, a nie był
w stanie zapobiec wypadkowi).
4. Ustala się następujące miejsca pełnienia dyżurów:
1) Korytarz w podziemiach w tym schody na parter, schody na
półpiętra
2) Korytarz na parterze w tym schody na półpiętra i toalety
3) Korytarz na I piętrze w tym schody na półpiętra i toalety
4) Korytarz na II piętrze w tym schody na półpiętra i toalety
5) Korytarz przy przebieralniach i sali gimnastycznej w tym
przebieralnie i toalety
6) Boisko szkolne przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
7) Stołówka szkolna w trakcie wydawania posiłków
5. Dyżur rozpoczyna się przed pierwszą godziną lekcyjną o godzinie 7:30, a
kończy po zakończeniu nauki w danym dniu.
6. W opracowaniu harmonogramu dyżuru ustala się następujące zasady:
1) Kobiety ciężarne są zwolnione z dyżuru (obowiązuje przedłożone
zaświadczenie)
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2) Nauczyciele wychowania fizycznego przed i po zajęciach
wychowania fizycznego dyżurują na korytarzu przy przebieralniach
i sali gimnastycznej w tym przebieralniach i toaletach.
3) W stołówce szkolnej podczas wydawania posiłków dyżur pełnią
wychowawcy świetlicy
4) Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, kiedy uczniowie
przebywają na boisku szkolnym w czasie przerw międzylekcyjnych
dyżur pełni dwóch nauczycieli.
5) Kiedy warunki atmosferyczne nie pozwalają wyjść na boisko,
nauczyciele mający dyżur na boisku, wspomagają nauczycieli na
I piętrze (nauczyciel z *) i na II piętrze ( nauczyciel z #).
6) Bez względu na warunki atmosferyczne nauczyciel pełni dyżur na
boisku szkolnym przed pierwszą godziną lekcyjną tj. 7:30 - 8:00.
7. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest sprowadzenie uczniów do szatni
lub na świetlicę po 7, 8, 9 godzinie lekcyjnej, jeżeli wynika to z
harmonogramu zajęć.
II.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO

1. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Należy objąć go w
czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji.

Jeżeli

nauczyciel prowadzi lekcje na godzinie poprzedzającej dyżur, powinien ją
zakończyć równo z dzwonkiem i niezwłocznie udać się na miejsce dyżuru.
2. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel
dyżurujący w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do
swojej klasy.
3. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie wicedyrektora lub dyrektora szkoły.
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4. Nauczyciel dyżurujący pełni dyżur w sposób aktywny, dokonuje obchodów
wszystkich miejsc w swojej strefie.
5. Nauczyciel dyżurujący nie zajmuje się sprawami, które przeszkadzają w
rzetelnym pełnieniu dyżurów w szczególności: nie prowadzi rozmów
z uczniami, rodzicami, nauczycielami lub innymi osobami. Na dyżur nie
zabiera ze sobą telefonu, torebki, dokumentacji przebiegu nauczania,
napojów itp.
6. Podstawowym

obowiązkiem

nauczyciela

pełniącego

dyżur

jest

dopilnowanie bezpieczeństwa i właściwego zachowania uczniów w strefie
dyżurowania – przestrzegania regulaminu zachowania uczniów w czasie
przerw.
7. Nauczyciel pełniący dyżur eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające
zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez
uczniów, a w szczególności:
1) Zakazuje biegania w budynku szkoły
2) Zakazuje spędzania przerw w toaletach szkolnych
3) Eliminuje gry i zabawy zagrażające życiu i zdrowiu uczniów
4) Nie dopuszcza do samowolnego opuszczenia budynku szkoły
przez uczniów
5) Kontroluje zachowania uczniów w toaletach szkolnych, dba
o porządek w miejscu pełnienia dyżuru
8. Nauczyciel pełniący dyżur zgłasza wicedyrektorowi lub dyrektorowi
szkoły zauważone zagrożenia, których nie jest w stanie sam usunąć.
9. Nauczyciel dyżurujący zgłasza rażące przejawy łamania przez ucznia
regulaminu zachowania się podczas przerw wychowawcy klasy
i jednocześnie wpisuje informację do zeszytu nauczyciela dyżurującego.
10. Nauczyciel pełniący dyżur ma prawo ustalić powody obecności w szkole
nieznanych

osób,

jak

przychodzącym do szkoły.
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również

udzielić

informacji

interesantom

11. W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurujący
zobowiązany jest do:
1) Udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność
2) Wezwania odpowiednich służb medycznych
3) Powiadomienia wicedyrektora oraz dyrektora szkoły o zaistniałym
wypadku
4) Zabezpieczenia miejsca wypadku.
III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Harmonogram

dyżurów

nauczycielskich

znajduje

się

w

pokoju

nauczycielskim, gabinecie wicedyrektora, sekretariacie i na korytarzach.
2. Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt
zapoznania się z harmonogramem dyżurów, a z dyżurem zastępczym
w księdze zastępstw.
3. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć
lekcyjnych
4. Nauczyciel ma prawo zgłoszenia do dyrektora szkoły lub rady
pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów
lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
szkoły.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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