REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
SPK w Bernie
§1
Celem dyżurów nauczycielskich jest zapewnienie ciągłości opieki nad uczniami
przebywającymi w szkole w czasie wynikającym z ich rozkładu zajęć- jest to tzw.
dyżur opiekuńczy.
Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i
wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
1.

§2
Dyżur zobowiązani są pełnić wszyscy nauczyciele czynni szkoły, zwolnieni są :



kierownika,
nauczycielki od 7 miesiąca ciąży,
§3

1. Dyżur wyznacza kierownik szkoły samodzielnie lub przydziela to zadanie
nauczycielom, czyniąc ich odpowiedzialnymi za uwzględnienie wszelkich zmian
dyżurów wynikających ze zmiany podziału godzin w ciągu całego roku,
odbywa się to pod nadzorem kierownika.
2. Plan dyżuru określa nauczycielowi dyżurującemu: miejsce i czas dyżuru oraz
zakres dodatkowych obowiązków wynikających z czynności sprawowania
dyżuru.
3. Plan dyżurów zatwierdza kierownik szkoły i zapoznaje z nim nauczycieli.
§4
1. Dyżur opiekuńczy obejmuje :

opiekę nad uczniami bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć

opiekę nad młodzieżą podczas przerw lekcyjnych,

dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia
(12.00 – 20.00)
W wypadku nieobecności nauczyciela dyżur pełni nauczyciel, któremu
kierownik zlecił zastępstwo dydaktyczne .
§5
1. Do zadań nauczyciela dyżurnego należy :

reagowanie na takie zachowanie się uczniów, które zagraża ich
bezpieczeństwu,

przeciwdziałanie zachowaniom niegodnym z ogólnie przyjętymi
normami współżycia społecznego,

zwracanie uwagi na porządek na obszarze dyżuru

§6
1. Nauczyciel dyżurny ma obowiązek zgłaszania uwag o zachowaniu się uczniów
do opiekuna klasy oraz prawo do uzyskania od nich informacji, jakie działania
zostały podjęte wobec tych uczniów (działania wychowawcze i
dyscyplinujące).
2. Nauczyciel dyżurny ma obowiązek zgłaszania zauważonych usterek do
Kierownika Szkoły
3. Miejscem dyżuru są: korytarze, schody, sanitariaty.

I. Obowiązki nauczyciela dyżurującego

1. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu, zgodnie z
harmonogramem dyżurów nauczycielskich.
2. Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod
względem bhp.
3. Przez cały czas trwania dyżuru nauczyciel przebywa z uczniami.
4. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu
uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:
a. nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego
c. dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów utrzymania
porządku w budynku oraz wdrażanie ich do sprzątania po sobie i swoich
kolegach;
d. eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;
e. eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;
f. prosi o opuszczenie klasy przez uczniów przebywających w niej bez opieki
innego nauczyciela;
g. zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów,
h. pilnuje przestrzegania procedury używania urządzeń elektronicznych.
5. Nauczyciel zawiadamia kierownika szkoły o zauważonym podczas dyżuru
zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i
bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły.
6. Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia
dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
7. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest
do:
a. udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, o ile istnieje taka konieczność,
b. wezwania odpowiednich służb medycznych,
c. powiadomienia kierownika szkoły o zaistniałym wypadku,
d. zabezpieczenia miejsca wypadku,

e. odnotowania zaistniałego wypadku.
8. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi itp.) przez młodzież na
przydzielonym terenie i powiadamia opiekuna i kierownika szkoły.
9. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi,
jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i
czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
10. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie kierownika.
11. Nauczyciel dyżurujący nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w
budynku szkoły podczas przerwy oraz zgłasza kierownikowi szkoły ich pobyt na terenie
szkoły.
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