Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak

Regulamin dyżurów

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003
nr 6 poz. 69 ze zm.).
Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły
i wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela.
2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
3. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów
w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
4. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan i po każdej jego
zmianie.
5. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i tablicy ogłoszeń.
6. Miejscem dyżuru są: korytarze (dolny, górny), schody, sanitariaty, boisko szkolne i
sale lekcyjne.
7. W miesiącach wiosennych i letnich nauczyciele pełnią dyżur na boisku.
8. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7.30, a kończy
o godz. 15:00.
9. W czasie nieobecności nauczyciela jego dyżur przejmuje nauczyciel wyznaczony
przez dyrektora szkoły jako zastępujący.

Rozdział II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego

1. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem
dyżurów nauczycielskich.
2. Nauczyciel po dzwonku zajmuje stanowisko na przydzielonej kondygnacji i opuszcza
ją po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp).
3. Nauczyciel pełniący dyżur nie ma prawa zejść z niego w trakcie jego trwania bez
ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.
4. Nauczyciel w trakcie dyżuru jest aktywny. Nie zajmuje się sprawami odwracającymi
uwagę od dyżuru: czytanie, sprawdzanie prac, stanie w miejscu, prowadzenie rozmów
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z rodzicami i innymi osobami oraz niewykonywanie dodatkowych czynności, które
przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru.
5. Nauczyciel pilnuje, aby wszyscy uczniowie przebywali we właściwych korytarzach.
6. Nauczyciel nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkoły przez
uczniów.
7. W okresie wiosenno - letnim, jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają, uczniowie
mogą za zgodą nauczyciela dyżurującego wychodzić na boisko szkolne. Wówczas
opiekę nad dziećmi przejmuje jeden z nauczycieli pełniący dyżur na pierwszym
piętrze.
8. Nauczyciel

dyżurujący

odpowiada

za

bezpieczeństwo

dzieci

i

porządek.

W szczególności nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, biegania po korytarzach
i schodach, siedzenia na parapetach, wychylania się przez okno, zachowań
prowokujących do bójek, jazdy na rowerze na boisku i ternie wokół szkoły, chodzenia
po trawnikach i roślinach tam rosnących.
9. Nauczyciel

zgłasza

dyrektorowi

szkoły

pobyt

na

terenie

budynku

osób

niepowołanych.
10. Nauczyciel

zawiadamia

dyrektora

szkoły

o

zauważonych

podczas

dyżuru

zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i
bezpieczeństwu uczniów.
11. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurujący jest
zobowiązany do postępowania zgodnie z ustaloną procedurą.

Rozdział III. Postanowienia końcowe

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
w rejonie dyżurowania.
2. 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.
3. Nie wywiązanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą
konsekwencje służbowe.
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4. Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest
naruszeniem przepisów BHP. W nieuregulowanych powyższym regulaminem
sprawach o rozstrzygnięciach decyduje dyrektor szkoły.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną
dnia 01 września 2017 r.
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