Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Słupsku

Regulamin dyżurów nauczycieli
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Rozdział 1 - Postanowienia ogólne.
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i wchodzi w
zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w
czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach lekcyjnych.
5. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim.
6. Miejscem dyżuru nauczyciela są: budynek 24, budynek 25, internat, teren szkoły, sala
gimnastyczna (Załącznik nr 1 - Obszary dyżurowania).
7. Częstotliwość dyżurów danego nauczyciela jest proporcjonalna do wymiaru jego etatu.
8. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego wicedyrektor może wyznaczyć innego
nauczyciela do pełnienia dyżuru.
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Rozdział 2 - Obowiązki nauczyciela dyżurującego.
1. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania,
eliminując wszystkie sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów, a w szczególności:
a) dba o porządek w miejscu dyżuru;
b) zakazuje niebezpiecznych zabaw, biegania w budynku szkoły, spędzania przerw poza
miejscami do tego przeznaczonymi, wychylania się przez okna;
c) zabrania przebywania młodzieży w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego
nauczyciela;
d) dba o czystość budynku poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku i
wdrażania ich do sprzątania po sobie i kolegach.
2. Przeciwdziała wszelkim zagrożeniom, w tym paleniu tytoniu, piciu alkoholu, zażywaniu,
posiadaniu i rozprowadzaniu narkotyków, stosowaniu przemocy.
3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi
(w tym przeprowadzaniem rozmów z rodzicami) oraz czynnościami, które przeszkadzają w
rzetelnym pełnieniu dyżuru.
4. Zawiadamia Dyrektora Szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego
lub innych zdarzeniach zagrażających życiu i bezpieczeństwu uczniów
i pracowników szkoły.
5. Nauczyciel obowiązkowo i bezzwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły zauważone podczas
dyżuru zagrożenia, którego nie jest w stanie sam usunąć.
6. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast Dyrekcji Szkoły fakt zaistniałego wypadku
i podejmuje działania, zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej
opieki.
7. Ustala winnego zniszczenia mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki itp.) przez młodzież na
przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i Dyrektora szkoły.
8. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie się uczniów w czasie przerw. Wychowawca ma
obowiązek odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
9. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy.
10. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i
poinformowania o tym fakcie Dyrektora.
11. Nauczyciel po zakończonej lekcji odnosi dziennik lekcyjny do pokoju nauczycielskiego i
udaje się na miejsce pełnienia dyżuru.
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Rozdział 3 - Postanowienia końcowe.
1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieży w
rejonie dyżurowania.
2. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za uczniów przebywających poza terenem
wymienionym w rozdziale 1 pkt. 6.
3. 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.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
Podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. nr 6, poz. 69) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
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W szkole obowiązuje siedem obszarów dyżurowania:
1. Niski parter łącznie z przejściem przy gabinecie pedagogów w budynku nr 24.
2. Wysoki parter oraz pierwsze piętro w budynku nr 24.
3. Parter w budynku nr 25 oraz wewnętrzne przejście między budynkami 24 i 25 (obok wejścia
do stołówki).
4. Pierwsze i drugie piętro w budynku nr 25.
5. Parter i pierwsze piętro w budynku nr 26 (internat szkoły).
6. Ogrodzony teren szkoły (oba boiska oraz skwer).
7. Sala gimnastyczna.

