LUSÓWKO, 29.08.2018R

REGULAMIN
PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU
I.

Postanowienia ogólne

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
3. Przydział dyżurów ustalany jest przez Dyrektora Szkoły w formie pisemnej, jako „wykaz
dyżurów na przerwach” w pierwszym dniu nauki każdego półrocza i wg bieżących
potrzeb.
4. Korekty w wykazie dyżurów wprowadza wyłącznie Dyrektor szkoły lub osoba pełniąca
obowiązki Dyrektora.
5. Dyżury nauczycieli ustala się zgodnie z ich indywidualnymi planami lekcji.
6. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie dyrektora oraz
na tablicach ogłoszeń do wiadomości uczniów i rodziców.
7. W przypadkach nieobecności nauczyciela mającego pełnić dyżur, Dyrektor szkoły
wyznacza zastępstwo uwzględniając w pierwszej kolejności nauczycieli, którzy w danym
dniu zastępują nieobecnego nauczyciela. Zastępstwo jest wpisane do „zeszytu zastępstw”.
8. Z pełnienia dyżuru zwolnione są nauczycielki w ciąży.
9. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego dyżurują przy sali
gimnastycznej i szatniach gimnastycznych przed i po swoich zajęciach do momentu, gdy
znajdują się tam uczniowie. W planie dyżurów uwzględniono tam dyżury połówkowe.
Nauczyciel pełni wówczas dyżur do czasu przyjścia drugiego nauczyciela.
10. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi (woźni i sprzątaczki).
11. Dyżury obejmują wszystkie przerwy między zajęciami, przed rozpoczęciem (7:50 – 8:00
lub od 7.00 - 7.05 w dni, w których lekcje zaczynają się na godzinie „0”) oraz po
zakończeniu lekcji.
12. Dyżury w szkole pełnione są na korytarzach:
a) w nowym skrzydle szkoły: na parterze (1 nauczyciel przy szatniach lub 2 nauczycieli,
gdy lekcje odbywają się w stołówce), na I piętrze (2 nauczycieli) oraz II piętrze (2
nauczycieli) nowego budynku szkoły, a przy sprzyjającej pogodzie, podczas dużych
przerw także na placu między budynkami szkoły (patio),
b) w skrzydle starej części szkoły nauczyciele pełnią dyżur: na I piętrze (1 nauczyciel, a w
godzinach zwiększonego ruchu, 2 nauczyciel czuwa przy bibliotece)
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i II piętrze (1 nauczyciel lub w godzinach zwiększonego ruchu, 2 nauczycieli).
Przy sprzyjającej pogodzie, podczas dużych przerw, uczniowie opuszczają budynek, a
dyżury pełnione są także na boisku szkolnym. Dyżury odbywają się zgodnie z planem
dyżurów.
13. Nauczyciele uczący w klasach II-VIII po skończonej lekcji wyprowadzają uczniów z sal
i pełnią dyżur zgodnie z planem dyżurów. Nauczyciel, który w danym dniu prowadzi
ostatnią lekcję w klasie odprowadza uczniów do szatni.
14. Nauczyciele klas pierwszych, przed zajęciami, odbierają dzieci na 5 minut przed
dzwonkiem na lekcję z części szatniowej lub ze świetlicy.
15. Wychowawcy klas 0-I sprawują opiekę nad uczniami podczas przerw między zajęciami.
16. Podczas dużych przerw dyżur na patio odbywa się według następującego porządku:
Nauczyciele z II piętra sprowadzają uczniów. Na dworze pełni dyżur trzech nauczycieli
( są to nauczyciele z I piętra oraz jeden z II), a na I piętrze przed wejściem na patio –
czwarty. W części obiadowo – szatniowej dyżur pełni kolejny nauczyciel.
17. W okresie jesienno – zimowym nauczyciele dyżurujący wspólnie podejmują decyzję o
wyjściu uczniów na patio. Jednak nie powinno się wypuszczać uczniów z budynku w
przypadku deszczu, silnego mrozu lub porywistego wiatru.
18. Z windy mogą korzystać uczniowie, którzy mają problemy z poruszaniem się, z dorosłą
osobą towarzyszącą.

II.

Obowiązki nauczyciela dyżurującego

1. Dyżur trwa od dzwonka rozpoczynającego przerwę aż do końca dzwonka oznaczającego
początek następnej lekcji.
2. Nauczyciele dyżurujący mogą wcześniej kończyć lekcje poprzedzające dyżury (np. o 2 – 3
min.) i proporcjonalnie później zaczynać następną lekcję; w tym czasie nauczyciel
prowadzący lekcje w sąsiedniej sali jest odpowiedzialny za klasę oczekującą na
nauczyciela schodzącego z dyżuru.
3. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa za
siebie i poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły.
4. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur
pełnią nauczyciele, którzy dane zajęcia prowadzą.
5. W trakcie pełnienia dyżuru nauczyciele zajmują miejsca umożliwiające im ogarnięcie
wzrokiem całego terenu dyżurowania:
a) w części szatniowej
- dyżur pełni jeden nauczyciel, który kontroluje boksy szatniowe oraz przestrzeń pod
schodami i przy szafkach uczniowskich; nauczyciel pilnuje, aby w części szatniowej
przebywali wyłącznie uczniowie, którzy z niej korzystają; w pełnieniu dyżuru nauczyciela
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wspiera woźny; gdy odbywają się lekcje w stołówce - przed i po takiej lekcji - dołącza 2
nauczyciel, który, ma na uwadze część korytarza w pobliżu świetlicy i stołówki.
b) na I piętrze nowego budynku
- jeden nauczyciel dyżuruje przy głównej klatce schodowej, a drugi nauczyciel przy
bocznej klatce schodowej; w przypadku wyjścia na patio i po stwierdzeniu, że wszyscy
uczniowie opuścili korytarz, nauczyciele udają się na patio;
c) na II piętrze nowego budynku
- jeden nauczyciel dyżuruje przy głównej klatce schodowej; a drugi nauczyciel przy
bocznej klatce schodowej; w przypadku wyjścia na patio nauczyciele sprowadzają uczniów
na I piętro, a po stwierdzeniu, że wszyscy uczniowie opuścili budynek, jeden nauczyciel
udaje się na patio, a drugi pozostaje na korytarzu I piętra i sprawuje opiekę nad uczniami
powracającymi z obiadu lub korzystającymi toalet. Wszystkie dzieci powinny opuścić
teren budynku szkoły, chyba, że korzystają z obiadów.
d) na patio
- jeden nauczyciel wybiera miejsce przy drzwiach wejściowych do budynku,
drugi na skraju patio (przy wejściu do części piwnicznej nowego budynku szkoły), z
którego widoczny jest cały plac; a trzeci w środkowej części patio, przy schodach.
Nauczyciele nie zezwalają na chodzenie na tyły szkoły, zabraniają wychodzenia do toalet
dużych grup uczniów.
e) na I piętrze w skrzydle starej części
- nauczyciel dyżuruje przy klatce schodowej przy sali 10; w przypadku wyjścia na boisko
szkolne i po stwierdzeniu, że wszyscy uczniowie opuścili korytarz, nauczyciel udaje się na
boisko szkolne. Na przerwach podczas których jest też drugi nauczyciel dyżurujący przy
bibliotece, ten pozostaje na swoim miejscu.
e) na II piętrze w skrzydle starej części
- nauczyciel dyżuruje przy klatce schodowej przy sali 20, a jeśli dyżur pełni też drugi
nauczyciel, to czuwa on w pobliżu schodów przy sali nr 13; w przypadku wyjścia na
boisko szkolne 1 nauczyciel sprowadza uczniów, a po stwierdzeniu, że wszyscy uczniowie
opuścili korytarz II i I piętra, nauczyciel ten udaje się na boisko szkolne, a 2 monitoruje
całe II piętro.
6. Nauczyciel eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje
zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:
a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz
innych zakamarkach;
b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego;
c) dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów utrzymania porządku i
wdrażania 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) zabrania przebywania dzieci w klasie bez opieki innego nauczyciela;
g) zabrania używania telefonów komórkowych;
h) zabrania zabawy własnymi zabawkami i sprzętem elektronicznym,
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i) odsyła uczniów odrabiających samodzielnie zadania domowe do biblioteki, natomiast
uczniom wyraźnie odpisującym zadania od innych konfiskuje zeszyt i oddaje
nauczycielowi prowadzącemu następne zajęcia z tymi uczniami lub ich wychowawcy.
7. Nauczyciel pełniący dyżur zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie uczniów i
odnotowuje je w dzienniku elektronicznym.
8. Nauczyciel zawiadamia Dyrektora Szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach
mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
uczniów i pracowników szkoły. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza Dyrektorowi Szkoły
zauważone
zagrożenie,
którego
nie
jest
w
stanie
sam
usunąć.
9. Nauczyciel ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego na przydzielonym terenie
i powiadamia wychowawcę, Dyrektora Szkoły, dokonuje wpisu do dziennika
elektronicznego.
10. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego podczas przerwy nauczyciel dyżurujący lub
prowadzący zajęcia pozalekcyjne udziela uczniowi pomocy doraźnej, a w razie
konieczności wzywa pogotowie. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia Dyrekcję
szkoły i wychowawcę klasy. Zobowiązany jest do sporządzenia notatki z uwzględnieniem
określenia miejsca i przyczyny wypadku, rodzaju wypadku, zastosowanych środków oraz
złożenia zeznań do protokołu powypadkowego.
Nauczyciel lub Sekretarz Szkoły są zobowiązani powiadomić o wypadku rodziców ucznia.
11. 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 (np. czytanie gazetek,
sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów itp.)
12. Nauczyciel dyżurujący kontroluje zachowania osób postronnych. W przypadku
nieprawidłowości informuje Dyrektora Szkoły.
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 usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.
3. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą
konsekwencje służbowe.
4. Każdy pracownik szkoły własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się
z regulaminem i zobowiązuje się go postrzegać (zał. 1).
5. Plan dyżurów jest wywieszony w pokoju nauczycielskim w widocznym miejscu.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie na mocy zarządzenia Dyrektora Szkoły po
zapoznaniu Rady Pedagogicznej z dniem 29.08.2018 r.
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