REGULAMIN
DYŻURÓW NAUCZYCIELI
w
ZESPOLE SZKÓŁ nr 1
im. ANNY WAZÓWNY
w GOLUBIU-DOBRZYNIU

(regulamin wprowadzony zarządzeniem Dyrektora z dnia 23 stycznia 2017 r.)

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

1. Plan dyżurów układany jest przez dyrektora szkoły i zmieniany równocześnie ze zmianą
tygodniowego planu zajęć.
2. Dyżury rozpoczynają się o godzinie 7:50 i trwają do zakończenia zajęć lekcyjnych.
3. Miejscem dyżurowania nauczycieli są korytarze, szatnie, korytarz wychowania
fizycznego, boisko szkolne oraz teren przed szkołą wraz z kontrolą wychodzących
schodami poza teren szkoły.
4. Liczba nauczycieli dyżurujących przedstawia się następująco:
a) główny hol na parterze od świetlicy do pracowni chemii – 1 nauczyciel,
b) korytarz na parterze wraz z kontrolą ubikacji – 1 nauczyciel,
c) korytarz wychowania fizycznego wraz z szatniami – 1 nauczyciel,
d) korytarz na piętrze – od rejonu auli do połowy korytarza – 1 nauczyciel, od połowy
korytarza do klatki schodowej wraz z kontrolą ubikacji – 1 nauczyciel,
e) korytarz boczny – „nowe skrzydło” – 1 nauczyciel,
f) boisko szkolne wraz z kontrolą wychodzących poza teren szkoły – 1 nauczyciel
(w okresie od 1 kwietnia do końca października),
g) teren przed szkołą wraz z kontrolą wychodzących schodami poza teren szkoły – 1
nauczyciel,
h) szatnia w piwnicy – 1 nauczyciel.
5. Obowiązki nauczyciela dyżurującego:
a) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas przerwy,
b) niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu
zgodnie z harmonogramem,
c) zajmuje stanowisko w przydzielonym sektorze, które opuszcza wraz z dzwonkiem na
lekcje,
d) nie powinien zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa,
e) przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni również dyżur w jego
zastępstwie (przed lekcją nieobecnego nauczyciela); w przypadku, gdy ma planowo
swój dyżur, zgłasza zaistniałą sytuację dyrekcji, która wyznacza innego nauczyciela na
zastępstwo w pełnieniu dyżuru,
f) zajmuje miejsca umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania,
g) pełni dyżur w sposób czynny, nie zajmując się sprawami postronnymi; nie pozwala,
aby inne czynności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru,
h) w miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu
uczniów, wydaje polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów,
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i) obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrekcji szkoły zauważone zagrożenie, którego nie
jest w stanie sam usunąć,
j) zawiadamia dyrekcję szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia
szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów
oraz pracowników szkoły,
k) w miarę możliwości ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi,
gazetki, obrazy, umywalki, mydelniczki, itp.) na przydzielonym terenie i powiadamia
wychowawcę oraz dyrekcję szkoły,
l) zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych,
m) egzekwuje noszenie identyfikatorów przez uczniów,
n) zwraca uwagę na osoby obce przebywające na terenie szkoły, ustala ich cel wizyty;
w

przypadku

jakichkolwiek

problemów

z

identyfikowaniem

osób

obcych,

bezzwłocznie informuje o tym dyrekcję szkoły.
6. Uczniowie:
a) w czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych osób
(nie biegają, nie hałasują),
b) po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym,
c) mogą siadać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, nie wolno siadać uczniom na
parapetach okiennych, poręczach i schodach,
d) mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli,
e) dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły
(nie niszczą sprzętu, ścian, itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków, nie
zrzucają ubrań z wieszaków w szatniach, itp.),
f) nie wychodzą poza teren szkoły.
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