Regulamin Dyżurów Nauczycieli
w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
„ Hubala” w Jankowej

Podstawa prawna:
1.Ustawa KN z dn. 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. art. 42 ust. 2
2.§ 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
3.Orzeczenie Sadu Najwyższego z dnia 3 stycznia 1974 r. (II CR 643/73; OSP 1974/10/202).
4. Statut Szkoły Podstawowej w Jankowej.

§1
Postanowienia ogólne
1.Dyżur jest częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres
podstawowych obowiązków nauczyciela. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom
pełnego bezpieczeństwa na terenie szkoły.
2. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów
w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
3.Plan dyżurów układany jest przez dyrektora szkoły w oparciu o stały plan i po każdej jego
zmianie. Zatwierdzany jest do realizacji przez Dyrektora i opiniowany przez Radę
Pedagogiczną.
4. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, na korytarzach oraz
w gabinecie dyrektora .
5.Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
6.W pełnieniu dyżurów, nauczycieli wspierają pracownicy obsługi (panie sprzątaczki).
7.Nauczyciel pełniący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie
uczniów oraz za ład i porządek na wyznaczonym miejscu dyżurowania. W razie wypadku pod
nieobecność nauczyciela dyżurującego może on być pociągnięty do odpowiedzialności karnej
( ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczy przypadków, gdy nauczyciel jest na
dyżurze, a nie był w stanie zapobiec wypadkowi).
8. Ustala się następujące miejsca pełnienia dyżurów:
- korytarz na I piętrze + schody na parter,
- korytarz na parterze + schody do sutereny i schody wyjściowe,
- suterena: jadalnia i szatnie
- płyta przed szkołą i plac zabaw, tylko podczas wyznaczonych przerw w okresie wiosennym
i letnim, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne.
9.Decyzję o wyjściu podejmuje nauczyciel dyżurujący.
10.W czasie nieobecności nauczyciela jego dyżur przejmuje zastępujący go nauczyciel.
W razie zbiegu dyżurów nauczyciel zgłasza o zaistniałej sytuacji dyrektorowi szkoły, który
wyznacza innego członka Rady Pedagogicznej do sprawowania dyżuru.
11. Wejście na halę sportową otwierane jest na prośbę nauczyciela prowadzącego zajęcia.
12.Nauczyciele mają obowiązek zapoznać się z planem dyżurów.
13. W harmonogramie dyżurów mogą być zalecone przez dyrektora dodatkowe obowiązki
wynikające z doraźnych potrzeb związanych z bezpieczeństwem uczniów.
14. Dyżury nauczycieli podlegają kontroli wewnętrznej ze strony dyrektora i wicedyrektora.

§2
Obowiązki nauczyciela dyżurującego
1. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem
dyżurów nauczycielskich. Dyżur rozpoczyna się o godz. 740 , a kończy 10 minut po
zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkole.
2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia miejsca pracy
pod względem bhp.
3. Niezwłocznie po dzwonku nauczyciel zajmuje stanowisko na przydzielonym sektorze
i opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował
(porządek itp.). W spełnianiu dyżuru nauczycielowi mogą pomagać uczniowie –
dyżurni szkolni.
4. W trakcie pełnienia dyżuru nauczyciel zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie
wzrokiem całego terenu dyżurowania.
5. Nauczyciel eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje
zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:
- zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach;
-nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego;
- dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania
budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;
-eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;
-eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;
-zabrania przebywania w klasach bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela;
-zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów;
-nie dopuszcza do zachowań niebezpiecznych takich jak: siadanie na parapetach
okien, wychylanie się przez okna itp.;
-kontroluje zachowanie uczniów w sanitariatach;
-zwracać uwagę na osoby obce przebywające w szkole.
6. Podczas dyżuru w stołówce nauczyciel odpowiada za porządek, zwraca uwagę na
kulturalne spożywanie posiłku.
7. Nauczyciel nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły
podczas przerwy.
8. Nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób
niepowołanych.
9. Nauczyciel jest zobowiązany reagować na wszelkie sytuacje zagrażające zdrowiu
i życiu uczniów zarówno ze swojej szkoły jak i z innych szkół, powinien wdrażać
dzieci i młodzież do kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
10. Nauczyciel dyżurujący nie odpowiada za uczniów pozostawionych w klasie przez
innego nauczyciela.
11. O przypadkach zniszczenia mienia szkolnego nauczyciel powinien poinformować
dyrekcję szkoły zaraz po skończonym dyżurze, a ucznia odpowiedzialnego za
dewastację skierować do wychowawcy lub dyrektora szkoły.
12. Nauczycielowi wolno zejść z dyżuru jedynie pod warunkiem znalezienia wśród innych
nauczycieli zastępcy.
13. Za nauczyciela nieobecnego dyżur sprawują nauczyciele będący na zastępstwie.
14. Nauczyciel, obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
15. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel zobowiązany jest do:
1.udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,
2.wezwania odpowiednich służb medycznych,

3. powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,
4.zabezpieczenia miejsca wypadku,
5.odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków,
6.poproszenia o wsparcie innego nauczyciela lub pracownika szkoły w sytuacji
kryzysowej.
16. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek doprowadzenia sprawy do całkowitego jej
rozwiązania.
17. Nauczyciel ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki,
obrazy, itp.) przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę
i dyrektora szkoły.
18. Nauczyciel informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie
przerw.
19. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas aktywny, nie zajmuje się sprawami postronnymi,
jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami
i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
§3
Postanowienia końcowe
1. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej
wszelkich propozycji związanych z usprawnianiem dyżurów lub innych działań
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.
2. Nie wywiązanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą
konsekwencje służbowe.
3. Każdy pracownik potwierdza własnym podpisem zapoznanie się z niniejszym
regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest naruszeniem
przepisów BHP.
W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach decyduje
dyrektor szkoły.
Traci moc regulamin dyżurów z dnia 23 października 2010 roku.
Niniejszy regulamin zaopiniowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia
2017r. i wprowadza się go w życie z dniem 4 września 2017roku.

