Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli podczas przerw
I. Postanowienia ogólne
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
4. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty,
wyznaczone tereny wokół szkoły. W miesiącach kwiecień-październik, w dni pogodne,
wyznaczeni spośród dyżurujących nauczyciele pełnią dyżur na boisku szkolnym.
5. Dyżury obejmują wszystkie przerwy od godziny 7:40 do zakończenia zajęć.
6. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godzinie 7:40, w szatni
o 7:30.
7. Uczniowie mogą wchodzić na I i II piętro od godz. 7.40. Wcześniej przebywają na
parterze.
8. W przypadku ostatniej lekcji nauczyciele klas 1-3 zobowiązani są przekazać opiekę
nad uczniami rodzicom lub wychowawcom świetlicy szkolnej. Nauczyciele klas 4-6
zobowiązani są sprowadzić uczniów do szatni i pozostawić uczniów pod opieką
nauczyciela dyżurującego.
9. W sali mogą pozostać tylko dzieci za zgodą i pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.
10. Podczas przerwy śniadaniowej opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, który
zakończył zajęcia w danej sali.
11. Zamiana sal podczas przerwy śniadaniowej odbywa się w ciągu ostatnich trzech
minut trwania przerwy.
12. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również
jego dyżur. Jeżeli w tym czasie pełni własny dyżur, znajduje nauczyciela
dyspozycyjnego do przejęcia jednego z dyżurów. W przypadku braku możliwości
znalezienia takiego nauczyciela, informuje o tym wicedyrektora lub inną osobę
odpowiedzialną za ustalanie zastępstw.
II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego
Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:
1. Bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania tzn. za porządek, niedopuszczenie do
niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie
po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po
drzewach, balustradach itp.
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy
i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci: zakazuje biegania w budynku szkoły,
spędzania przerw na schodach i w sanitariatach oraz zakamarkach.
3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny nie zajmuje się sprawami postronnymi jak:
przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi
osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.
Jeżeli zejście dotyczy całej przerwy, informuje o tym fakcie dyrektora lub
wicedyrektora.
5. Nauczyciel bezpośrednio po dzwonku powinien znaleźć się na swoim stanowisku
i opuścić je po zakończeniu się przerwy sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował
(porządek itp.)
6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły lub wicedyrektorowi
zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
7. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy
pod względem bhp.
8. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi lub wicedyrektorowi fakt
zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej
pomocy i zapewnienia dalszej opieki.

Bielsko-Biała, dn. 22.04.2015r.
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Dyrektor Szkoły

