Regulamin dyżurów nauczycieli

Działając na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) ustala się, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. płka Stanisława
Królickiego w Izabelinie,
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im.
płka Stanisława Królickiego w Izabelinie,
3) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie MENiS z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze
zm.) zwane dalej Rozporządzeniem.
4) dyżurze nauczycielskim - rozumie się przez to pełnienie bezpośredniego
nadzoru nad zachowaniem uczniów w czasie i miejscu określonym w
Harmonogramie dyżurów, opracowywanym corocznie przez Dyrektora,
5) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika
pedagogicznego Szkoły, bez względu na wymiar zatrudnienia.

§2
Pełnienie nadzoru nad uczniami w trakcie przerw międzylekcyjnych oraz bezpośrednio
przed zajęciami i po ich zakończeniu stanowi podstawowy obowiązek nauczyciela
określony Rozporządzeniem.
§3
Obowiązek określony w § 2 dotyczy wszystkich pracowników pedagogicznych Szkoły
z wyjątkiem nauczyciela bibliotekarza.
§4
Nieusprawiedliwiona nieobecność nauczyciela w czasie i miejscu określonym
Harmonogramem dyżurów traktowana jest jako ciężkie naruszenie obowiązków
pracowniczych i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§5
Nauczycielowi przysługuje prawo zgłaszania Dyrektorowi Szkoły wszelkich wniosków
związanych z usprawnianiem organizacji dyżurów lub innych działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.
Rozdział II
Miejsce, czas i sposób pełnienia dyżurów

§6
Dyżur nauczycielski obejmuje wszystkie ustalone przerwy międzylekcyjne danego dnia,
a także piętnastominutowe okresy nadzoru bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszej
lekcji w danym dniu oraz dziesięciominutowe okresy nadzoru po zakończeniu lekcji
ostatniej w tym dniu.
§7
Nauczyciel obejmuje dyżur bezzwłocznie w czasie wskazanym w Harmonogramie jako
jego rozpoczęcie i pełni go do końca przerwy
§8
Dyżur nauczyciel pełni aktywnie i rzetelnie obejmując uwagą nadzorczą wszystkie
miejsca, w których przebywają uczniowie, zgodnie z postanowieniami Statutu, ze
szczególnym uwzględnieniem toalet i klatek schodowych.
§9
W trakcie pełnienia dyżuru zabrania się podejmowania innych aktywności osłabiających
uwagę nauczyciela, w tym zwłaszcza używania telefonu komórkowego.
§ 10
W trakcie pełnienia dyżuru nauczyciel eliminuje, wydając stosowne polecenia, wszelkie
sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów w powierzonym sektorze, oraz zapobiega
wszelkim przejawom wandalizmu, a także zwraca uwagę na oznaki uzależnień.
§ 11
Zauważone zagrożenia, których nauczyciel nie jest w stanie sam usunąć powinny być
niezwłocznie zgłaszane Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi. W tym przypadku
dyżurującemu przysługuje prawo skorzystania z pomocy pracownika obsługi lub doraźnej
pomocy wybranego ucznia.
§ 12
W przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych zagrażających zdrowiu i życiu (wypadek)
dalsze postępowanie określa § 40 Rozporządzenia.
§ 13
1. Dyżurujący nauczyciel w szczególności:
1) nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie Dyrektora bądź Wicedyrektora,
2) ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego i mienia innych uczniów
3) spostrzeżenia, pochwały i uwagi dotyczące zachowania uczniów wpisuje do
dziennika elektronicznego.

Rozdział III
Pełnienie dyżurów w zastępstwie nieobecnego nauczyciela

§ 14
Nauczyciel pełniący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje także dyżury
tegoż nauczyciela ujęte w harmonogramie danego dnia przed lekcją zastępowaną. W
przypadku ostatniej lekcji osoby zastępowanej nauczyciel zastępujący przejmuje dyżur
przed lekcją i po niej.
§ 15
W przypadku, gdy nauczyciel zastępujący ma pełnić dyżury własne ujęte
w harmonogramie, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie wicedyrektora, który
podejmie stosowne działania.
§ 16
Dyżury nauczycieli są wspierane przez pracowników obsługi na zasadach ustalonych przez
wicedyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 17
Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez dyrektora w trybie
ustalonym dla regulaminów wewnętrznych.
§ 18
Regulamin wchodzi w życie z dniem ustalonym w zarządzeniu dyrektora.

