REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

I.

Postanowienia ogólne
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Dyżury nauczycieli organizowane są w celu zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole podczas przerw
lekcyjnych.
3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
4. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw zgodnie z harmonogramem.
5. Plan dyżurów międzylekcyjnych układa nauczyciel wybrany przez Radę
Pedagogiczną za jego zgodą.
6. Miejscem pełnienia dyżurów przez nauczycieli są: parter, przewiązka, I piętro,
II piętro oraz III piętro.
7. Dyżur nauczycieli trwa od godz. 7:45 do 15:55.
8. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje
także jego dyżury. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to
Wicedyrektor opracowujący zastępstwa wyznacza innego nauczyciela do
pełnienia dyżuru.
9. Nauczyciel nie może odmówić pełnienia dodatkowego dyżuru.

II.

Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur.
1. Nauczyciel ma obowiązek punktualnie stawić się na dyżur zgodnie
z ustalonym grafikiem dyżurów.
2. Czas dyżuru zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Nauczyciel pełniący
dyżur ma obowiązek udać się na wyznaczone w harmonogramie miejsce zaraz
po dzwonku na przerwę.
3. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach,
schodach w pomieszczeniach sanitarnych.
4. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel w możliwie
najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy. W tym czasie
nauczyciel prowadzący lekcje w sąsiedniej sali jest odpowiedzialny za klasę
oczekującą na nauczyciela schodzącego z dyżuru.
5. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia
zastępstwa. O zastępstwo może prosić innego nauczyciela, który w tym czasie
nie pełni dyżuru.
6. Nauczyciel pełniący dyżur jest zobowiązany do wpływania na właściwą
dyscyplinę uczniów w trakcie przerw, aby zapobiec niebezpiecznym
zachowaniom, zakłóceniu porządku i dewastacji mienia.

7. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas „czynny”, nie zajmuje się sprawami
postronnymi, w czasie dyżuru nauczyciel współpracuje z pracownikami
obsługi w celu utrzymania porządku.
8. Dyżurujący nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach,
schodach oraz w pomieszczeniach sanitarnych. W szczególności nie dopuszcza
do niebezpiecznych zachowań, siedzenia na parapetach, wychylania się przez
okno.
9. Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę na przestrzeganie regulaminu
korzystania z windy.
10. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i
życiu uczniów w szczególności zakazuje spędzania przerw na schodach i w
toalecie, nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego
(wyjście na ulicę, do sklepu lub domu).
11. W chwili zaistnienia wypadku nauczyciel dyżurujący lub prowadzący zajęcia
udziela uczniowi pierwszej pomocy, a w razie konieczności wzywa pogotowie.
O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia Dyrektora lub Wicedyrektora
Liceum, w przypadku niedostępności dyrekcji powiadamia wychowawcę
klasy. Dyrektor, Wicedyrektor lub wychowawca klasy lub sam nauczyciel
podczas nieobecności dyrekcji i wychowawcy zobowiązany jest powiadomić o
wypadku rodziców ucznia.
12. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym Dyrektora,
Wicedyrektora Liceum, a w sytuacji ich nieobecności osoby z administracji i
obsługi szkoły.

III.

Postanowienia końcowe
1. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w pokoju
nauczycielskim, sekretariacie oraz na tablicy ogłoszeń na parterze.
2. Zmiana harmonogramu następuje wraz ze zmianą rozkładu zajęć lekcyjnych.

