REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. gen. bryg. Stanisława
SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP
w Hadze z siedzibą w Brunssum
I. Postanowienia ogólne.
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego
szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Plan dyżurów układa Kierownik SPK, na podstawie podziału godzin.
3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego
bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum
wypoczynku po odbytych zajęciach.
5. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, stołówka szkolna, schody,
sanitariaty.
6. Nauczyciel

przejmuje

zastępstwo

za

nieobecnego

pracownika

przejmuje również jego dyżury.
7. Wszyscy nauczyciele mający ostatnią lekcją w danej klasie sprawuje
opiekę aż do opuszczenia przez uczniów budynku szkolnego.
II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego:
1. Nauczyciel

ma

obowiązek

przebywać

w

wyznaczonym

harmonogramem dyżurów miejscu i czasie. Przed lekcjami rozpoczyna
dyżur od godz. 8.15.
2. Podczas dyżuru nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie wychodzili
z klas w czasie przerwy. Klasy w czasie przerw pozostają zamknięte.
3. Nauczyciel dyżurujący zwraca baczną uwagę na przestrzeganie przez
uczniów zasad bezpieczeństwa, nie dopuszcza do niebezpiecznych
zabaw, siedzenia na parapetach, wychylania się przez okno, biegania
po schodach.

4. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek zdecydowanie reagować na
wszelkie przejawy przemocy wśród uczniów (bójki, złośliwość,
przekleństwa, itp.).
5. Nauczyciel dyżurujący ma dopilnować, aby uczniowie w czasie przerw
nie biegali, nadmiernie nie hałasowali.
6. Szczególną uwagę należy zwracać na zachowanie uczniów na klatce
schodowej- uczniowie nie mogą biegać po schodach, stać i siedzieć na
nich.
7. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami
postronnymi

jak:

przeprowadzanie

rozmów

z

rodzicami,

nauczycielami dyżurującymi innymi osobami oraz czynnościami, które
przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru.
8. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia
zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Kierownika SPK.
9. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z rozpoczęciem przerwy
znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po rozpoczęciu lekcji.
10.

Obowiązkowo i natychmiastowo zgłasza się Kierownikowi SPK

zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie usunąć.
11. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za porządek w miejscu dyżuru.
Pilnuje, aby uczniowie nie zniszczyli ścian, sprzętów, i urządzeń
szkolnych.
12.W razie wypadku nauczyciel dyżurujący udziela uczniowi pierwszej
pomocy, zawiadamia Kierownika SPK, lekarza, ewentualnie wzywa
pogotowie ratunkowe.
13. Nauczyciel

dyżurujący

ponosi

odpowiedzialność

cywilną

za ewentualne nieszczęśliwe wypadki, które zaistniały na jego terenie
w czasie pełnienia dyżuru. Odpowiedzialność tę ponosi również
wówczas, gdy nie pełnił dyżuru.

III. Prawa nauczyciela pełniącego dyżuru:
1. Podejmuje ważne decyzje w sprawach dotyczących zagrożenia życia
lub zdrowia (zarządza ewakuację budynku w przypadku pożaru,
wzywa pogotowie).
2. Wyznacza dyżurnym klasowym dodatkowe dyżury. W przypadku nie
wywiązania się przez nich ze swoich obowiązków, powiadamia o tym
wychowawcę klasy.
3. Wnioskuje o obniżenie oceny z zachowania uczniom, którzy
systematycznie nie przestrzegają regulaminu szkolnego, zarządzeń
dyrekcji, zasad BHP.
Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN i S z dnia 31.12.2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach /Dz.U. 2003 poz. 6 ust. 69 z późn. zm./.
Brunssum, 02.09.2017

