REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Na podstawie ustawy z dn. 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1997/56 poz. 357
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 1996/67
poz. 329 z późniejszymi zmianami) ustala się następujący regulamin pełnienia dyżurów
nauczycielskich w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.Emilii Gierczak w
Kołobrzegu:
§ 1.
Grafik dyżurów nauczycielskich opracowywany jest przez Komisję ds Planu Zajęć,
najpóźniej w trzecim dniu nowego roku szkolnego.
Do czasu ustalenia grafiku dyżury na wszystkich przerwach pełnią wyznaczeni przez
dyrektora nauczyciele zatrudnieni w szkole.
§ 2.
Grafik dyżurów określa miejsca, w których powinni znajdować się nauczyciele dyżurni
podczas przerw
Grafiki znajdują się na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim i na poszczególnych
piętrach.
§3
Dyżur na przerwach w wyznaczonych rejonach pełni jeden nauczyciel.
Kobiety ciężarne zwolnione są z obowiązku pełnienia dyżurów. Szczegółowy rozkład
przerw określa aneks do niniejszego regulaminu.
§ 4.
Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym od zakończenia własnej lekcji (max. do 2
min.), zakładając, że w tym czasie na korytarzach znajdują się inni nauczyciele schodzący o
tej porze z lekcji. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji.
Nauczyciel ma nie więcej niż 2 min. na dotarcie do swojej klasy; w tym czasie nauczyciel
prowadzący lekcje w sąsiedniej sali ma czuwać nad klasą oczekującą na nauczyciela
schodzącego z dyżuru.

§ 5.
Do obowiązków nauczyciela dyżurnego należy:
w budynku szkoły:
-czuwanie nad bezpiecznym i spokojnym opuszczeniem przez uczniów sal lekcyjnych i
piętra szkoły.
-niedopuszczenia do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy
-zabezpieczenia mienia szkolnego, poprzez kontrolę stanu urządzeń sanitarnych podczas
przerwy i przed jej zakończeniem
-zapewnienie bezpieczeństwa uczniom pozostającym z różnych względów na terenie
budynku
-zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczniom wchodzącym do budynku szkolnego po
zakończonej przerwie
-dbałość o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku
i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach
-zgłaszanie dyrektorowi szkoły lub woźnemu wszelkich zauważonych dewastacji
-zgłaszanie dyrektorowi szkoły pobytu na terenie budynku osób niepowołanych
-eliminowanie niepożądanych z punktu wychowawczego zachowań
-zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich zaobserwowanych niepokojących
zachowań naszych uczniów i obcych, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich rodzajów
handlu
-interweniowanie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ucznia
-kontrolowanie punktów, o których nauczyciel został powiadomiony, a w których
uczniowie np. palą papierosy

§ 6.
Nauczyciele dyżurujący na holach głównych szkoły powinni zabraniać wchodzenia do toalet
dużych grup uczniów. W przypadku podejrzenia o złe zachowanie ( palenie papierosów,
niszczenie mienia, bójki) mają obowiązek usunięcia z toalety nadmiaru uczniów.

§ 7.
Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają uczniów z korytarza szkoły do sali
sportowej znajdującej się na terenie MOSiR.
Nauczyciele wychowania fizycznego mają obowiązek otwierania i zamykania przebieralni na
terenie szkoły pod koniec przerwy i po zajęciach oraz dyżurowania w jej pobliżu,
§ 8.
Uczeń nie powinien opuszczać terenu szkoły .
§ 9.
W przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:
-udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność
-wezwania odpowiednich służb medycznych
-powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku
-zabezpieczenia miejsca wypadku
-sporządzenia notatki z uwzględnieniem określenia miejsca i przyczyny wypadku, rodzaju
wypadku, zastosowanych środków i własnego działania
-złożenia zeznań do protokółu powypadkowego sporządzanego przez inspektora bhp.
§ 10.
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.

§ 11.
Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą
konsekwencje służbowe określone w Regulaminie Pracy.
§ 12.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

