Procedura pełnienia dyżurów nauczycielskich
1. Każdy nauczyciel przed rozpoczynającą swoją lekcją zgodnie z tygodniowym planem zajęć
ma obowiązek pełnić dyżur na korytarzu, przed pracownią, w której będzie prowadził
zajęcia. Ma obowiązek sprawowania opieki nad uczniami, którzy tam przebywają.
2. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel dba o bezpieczeństwo uczniów w rejonie
dyżurowania, tzn. odpowiada za porządek, niedopuszczenie do niebezpiecznych zabaw,
siedzenia na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po schodach, podstawiania
nóg, zaczepek prowokujących do bójek itp.
3. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i
życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów.
a. Zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach oraz w toaletach.
b. Nie dopuszcza do samowolnego opuszczenia budynku szkolnego.
c. Zwraca uwagę, aby uczeń chodził w zmiennym obuwiu.
d. Zwraca uwagę na strój i wygląd szkolny ucznia oraz zasznurowane buty.
4. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel rozpoczyna o godzinie 7.45
5. Nauczyciel pełniący dyżur powinien całkowicie skupić się na zapewnieniu uczniom pełnego
bezpieczeństwa podczas przerw dla uniknięcia konfliktów, bójek, wypadków.
6. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek objąć uwagą również toalety – zwrócić uwagę, aby
uczniowie pojedynczo korzystali z toalety.
7. Podczas przerw wszystkie sale lekcyjne, w których nie ma nauczyciela, powinny być
zamknięte.
8. Nauczyciel dyżurujący, zmuszony przez nagłe okoliczności do opuszczenia dyżuru
powinien poprosić o zastępstwo wybraną osobę.
9. Nauczyciel mający zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, jest zobowiązany przejąć także
jego dyżur na przerwie.
10. Nauczyciel obowiązkowo zgłasza dyrekcji szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w
stanie usunąć.
11. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje
działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.
12. Nauczyciel wychowania fizycznego sprawuje dyżur na korytarzu przy sali gimnastycznej
oraz w przebieralni.
13. Nauczyciel wychowania fizycznego po przebraniu się uczniów ma obowiązek sprawdzić
przebieralnię a następnie zamknąć ją na klucz. / klucz od przebieralni znajduje się u
nauczyciela wychowania fizycznego/. Po każdej lekcji nauczyciel wychowania fizycznego
ma obowiązek sprawdzić, jaki jest stan przebieralni. W razie dokonania przez uczniów
zniszczenia nauczyciel ma obowiązek rozstrzygnąć zaistniały problem i poinformować
dyrektora.
14. Na śniadanie do jadalni szkolnej uczniów zaprowadza nauczyciel kończący zajęcia a z
jadalni odprowadza nauczyciel rozpoczynający kolejną lekcję. ( szkoła podstawowa)
15. Wyznaczeni wg harmonogramu nauczyciele mają obowiązek pełnić dyżur w jadalni
szkolnej podczas przerwy obiadowej.
16. Podczas przerwy obiadowej uczniowie samodzielnie idą do jadalni i samodzielnie wracają
do klas. Uczniowie klas O – III szkoły podstawowej idą pod opieką nauczyciela.

