IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
W SŁUPSKU

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
§1
Postanowienia ogólne.
1.

Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły
i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

2.

Harmonogram dyżurów ustala Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona
w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.

3.

Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim na tablicy ogłoszeń.

4.

Miejscami dyżurów są: korytarze na parterze, I piętrze w segmentach A, B, C, D i na
II piętrze w segmentach A, C, D oraz łącznik i boisko szkolne. Nauczyciel dyżurujący
kontroluje również sale lekcyjne i sanitariaty.

5.

Dyżur rozpoczyna się przed pierwszą godziną lekcyjną o godz. 750, a kończy po
przerwie po zakończeniu nauki w szkole.

6.

Nauczyciel prowadzący lekcję zastępczą za nieobecnego nauczyciela przejmuje
również jego dyżur. Jeżeli nauczyciel pełni w tym czasie własny dyżur, Dyrektor
Szkoły lub osoba przez niego upoważniona wyznacza na dyżur innego nauczyciela.
§2
Obowiązki nauczyciela dyżurującego.

1.

Nauczyciel dyżurujący rozpoczyna dyżur punktualnie w wyznaczonym miejscu,
zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.

2.

Nauczyciel dyżurujący czynnie pełni dyżur - nie zajmuje się sprawami postronnymi
takimi jak: rozmowy z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami oraz czynnościami,
które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru.

3.

Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu
uczniów,
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a. zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach,
w sanitariatach oraz w zakamarkach,
b. eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,
c. eliminuje niepożądane wychowawczo zachowania uczniów,
d. dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów,
4.

Nauczyciel dyżurujący zawiadamia Dyrektora Szkoły o zauważonych podczas dyżuru
zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach (uszkodzone punkty świetlne,
urządzenia c.o. itp.) zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz
pracowników szkoły.

5.

W przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest
do:
a. udzielenia pierwszej pomocy, o ile istnieje taka konieczność,
b. wezwania odpowiednich służb medycznych,
c. powiadomienia Dyrektora Szkoły o zaistniałym wypadku,
d. zabezpieczenia miejsca wypadku,
e. odnotowania zaistniałego zdarzenia w rejestrze wypadków.

6.

Nauczyciel dyżurujący obowiązkowo i natychmiast zgłasza Dyrektorowi Szkoły
zauważone zagrożenie, którego sam nie jest w stanie usunąć.

7.

Nauczyciel dyżurujący informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się jego
uczniów w czasie przerw.

8.

Nauczyciel dyżurujący nie dopuszcza do przebywania osób niepożądanych
w budynku szkoły podczas przerw.

9.

Nauczyciel dyżurujący zgłasza Dyrektorowi Szkoły pobyt osób niepożądanych
w budynku i na terenie szkoły.

10. Nauczyciel dyżurujący nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa oraz
poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
§3
Postanowienia końcowe.
1.

Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
w rejonie dyżurowania.

2.

Niewywiązanie się z obowiązków nauczyciela dyżurującego pociąga za sobą
konsekwencje służbowe.
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3.

Nauczyciel ma prawo zgłaszać Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej
wszelkie propozycje związane z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających
na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole.
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