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Regulamin dyżurów nauczycieli szkół
I.
1.

w Postanowienia
Z a k ł a d zogólne
ie Poprawczym

Dyżur jest integralną częścią procesu wychowawczego i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków
i Schronisku dla Nieletnich
nauczyciela.

w Raciborzu

2.

Plan dyżurów układa dyrektor szkoły i zatwierdza Rada Pedagogiczna Szkół.

3.

Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i właściwego wypoczynku podczas przerw
międzylekcyjnych.

4.

Miejscem objętym przez nauczyciela w czasie dyżuru jest główny korytarz szkolny, korytarz wiodący
do diagnostów i sanitariat szkolny.

5.

Dyżur przed pierwszą lekcją zaczyna się od godz. 7.55. Nauczyciel odpowiadający za pierwszy dyżur
otwiera toaletę szkolną.

6.

Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek przeprowadzić inspekcję w toalecie szkolnej po zakończeniu
prac porządkowych przez sprzątających toaletę uczniów i zamknąć ją.

7.

Każdy nauczyciel natychmiast zgłasza dyrektorowi szkół zaistnienie wypadku ucznia i podejmuje
działania zmierzające do udzielenia mu pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.

II.
1.

Obowiązki nauczyciela dyżurującego w trakcie przerw

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:
a.

bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżuru, tzn. monitorowanie prowokacyjnych i niebezpiecznych
zachowań, zapewnienie właściwych warunków do wypoczynku, zapobieganie zdarzeniom
mogącym zaszkodzić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,

b.

kontrolowanie uczniów przebywających w toalecie szkolnej, uniemożliwianie zbyt długiego i
nieuzasadnionego przebywania tam uczniów.

2.

Nauczyciel zastępujący nauczyciela dyżurującego ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie
przyjętych obowiązków, także w przypadku pełnienia całodniowych zastępstw za nauczyciela
nieobecnego.

3.

Dyżurem objęte są wszystkie przerwy międzylekcyjne od „dzwonka na przerwę” do „dzwonka na
lekcję”.

4.

Nauczyciel dyżurujący natychmiast powiadamia przełożonego o zagrożeniu bezpieczeństwa uczniów,
którego nie jest w stanie samodzielnie opanować; w tym celu może poprosić o pomoc innego
nauczyciela lub strażnika, by młodzież nie pozostała bez nadzoru.

5.

Nauczyciel pełniący dyżur w trakcie pierwszej przerwy odpowiedzialny jest za otwarcie szkolnej
toalety.
III. Obowiązki nauczyciela podczas dyżuru końcowego.

1.

Dyżur końcowy przypada na ostatnią w danym dniu godzinę lekcyjną i wykonywany jest przed
przekazaniem uczniów do internatu po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

2.

Nauczyciel odpowiedzialny za dyżur przed przekazaniem uczniów do internatu odpowiada za:
a.
b.
c.
d.

bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżuru,
wyposażenie uczniów dyżurnych we właściwy i sprawny sprzęt oraz odpowiednią ilość środków
czystości ,
odebrania sprzątanych pomieszczeń po zakończeniu dyżuru, uzupełnienia środków myjących i
papieru toaletowego,
niezwłocznego zgłoszenia konserwatorowi zauważonych usterek.

3.

Harmonogram dyżurów końcowych znajduje się w pokoju nauczycielskim.

4.

Dyżur pełnią uczniowie dyżurni poszczególnych klas zgodnie z wpisem w dziennikach lekcyjnych.

5.

Dopuszcza się wykonanie dyżuru końcowego przez uczniów poza harmonogramem. Decyzję w tym
przypadku każdorazowo podejmuje nauczyciel odpowiedzialny za dyżur końcowy.

Na podstawie §4 ust. 2 oraz Regulaminu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w
Raciborzu z dnia 30.08.2011 r. dokument został zatwierdzony do użytku na posiedzeniu Rady
Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na posiedzeniu w dniu 24.02.2015 r.

