Załącznik do zarządzenia nr 4/2010
dyrektora Gimnazjum w Łobudzicach

REGULAMIN
NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO
W GIMNAZJUM IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH
ROK SZKOLNY 2015/2016
1. Obecność nauczyciela na dyżurze w wyznaczonym miejscu oraz czasie jest bezwzględnie
wymagana.
2. Miejsce i czas trwania dyżuru podane są w planie dyżurów.
3. Nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela w pracy, automatycznie pełni również
dyżur za niego przed i po odbytej lekcji, o ile w tym czasie nie pełni własnego dyżuru.
4. Nauczyciel dyżurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów znajdujących
się pod jego opieką, w rejonie, w którym sprawuje nadzór, zgodnie z planem dyżurów.
5. Nauczyciel pełniący dyżur zobowiązany jest reagować na niewłaściwe zachowania uczniów
w szatni oraz na korytarzu, winien stanowczo przeciwdziałać bieganiu, krzykom,
wrzaskom, gromadzeniu się uczniów w ubikacjach i szatni a także w przypadku
samowolnego opuszczenia przez ucznia terenu szkoły.
6. W sytuacji korzystania z boiska szkolnego, nauczyciele dyżurujący wyprowadzający
uczniów ze szkoły, również przebywają na boisku i nie dopuszczają, aby dzieci i młodzież
przebywała poza boiskiem.
7. Dyżurujący nauczyciele mają obowiązek korzystania z pomocy uczniów danej klasy
mającej dyżur w szkole, typowanej przez Samorząd Uczniowski.
8. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel nie powinien rozmawiać z rodzicami ucznia, udzielać
informacji o jego postępach w nauce i zachowaniu oraz załatwiać innych spraw, mogących
rzutować w sposób istotny na skuteczność sprawowania dyżuru.
W przypadku, gdy rodzic chce uzyskać informacje o uczniu, wprowadza się możliwość
zamiany nauczyciela dyżurującego przez innego nauczyciela lub dyrektora szkoły.
9. Nauczyciel dyżurujący ma bezwzględny obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły
o zauważonej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci, wszystko po to, by w razie
nagłej sytuacji podjąć natychmiastowe i skuteczne działania eliminujące zagrożenia.
10. Dyżuru nie wolno opuścić bez zawiadomienia i zgody dyrektora szkoły.
11. Nauczyciel dyżurujący powiadamia dyrektora szkoły o każdym nieszczęśliwym wypadku,
w miarę możliwości udziela pierwszej pomocy, sporządza wraz z wychowawcą protokół
z powiadomieniem rodziców dziecka oraz notatkę z przebiegu wydarzenia, którą
przekazuje dyrektorowi szkoły.
12. Integralnymi załącznikami ww. regulaminu jest opracowana na potrzeby placówki
procedura postępowania powypadkowego oraz aktualny plan-grafik dyżurów
nauczycielskich.
Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
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