REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW PRZEZ NAUCZYCIELI
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH WE WŁOCŁAWKU
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).



Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59)



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 60)



Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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)

§1
1. Dyżury obowiązują wszystkich nauczycieli z wyjątkiem:


bibliotekarzy,



kobiet w ciąży powyżej czwartego miesiąca, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim.

2. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę ma zmniejszenie ilości
dyżurów lub całkowicie zwolnić, jeśli związane jest to z organizacją życia szkoły (np. opiekun
Samorządu Uczniowskiego, opiekun PCK), sytuacją zdrowotną.
3. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżur zwłaszcza w okolicach przebieralni
i sali gimnastycznej zgodnie z ustalonym planem dyżurów. Mogą również pełnić dyżury
w innych miejscach zgodnie z planem dyżurów dla całej szkoły, jeśli jest taka potrzeba.
Liczbę
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w zależności od konkretnych warunków i potrzeb szkoły.
5. Nauczyciel pełni dyżur zgodnie z planem dyżurów umieszczonym na tablicy ogłoszeń
w pokoju nauczycielskim.
§2
1. Dyżury powinny być pełnione w miejscach przebywania młodzieży:


korytarze,



szatnie,



sanitariaty,



klatki schodowe,



wybiegi i boiska szkolne.

2. Dyżur rozpoczyna się o godz. 7.45 i trwa nieprzerwanie zgodnie z planem dyżurów
obowiązujących w szkole.
§3
1. Do obowiązków nauczyciela dyżurującego należy w szczególności:


punktualne rozpoczynanie dyżuru w wyznaczonym miejscu,



baczne obserwowanie zachowania młodzieży na całym odcinku, który został przydzielony do
opieki,



interweniowanie w razie potrzeby,



dbanie o czystość, ład i porządek w miejscu pełnienia dyżuru przy współudziale młodzieży,



kontrolowanie zachowania młodzieży w sanitariatach i na klatkach schodowych,



informowanie wychowawców klas o zauważonym nagannym zachowaniu poszczególnych
uczniów, celem wpłynięcia na zmianę ich zachowania,



zgłaszanie dyrekcji szkoły o wszystkich stwierdzonych usterkach i zagrożeniach
dla bezpieczeństwa zdrowia i życia (np. uszkodzone punkty świetlne, urządzenia
sanitariatów),



udzielanie natychmiastowej pomocy poszkodowanemu uczniowi w zdarzeniach mających
znamiona wypadku, wezwania pielęgniarki szkolnej i zawiadomienie dyrekcji szkoły,

2.



nieopuszczanie miejsca dyżuru bez wiedzy przełożonych,



aktywne pełnienie dyżuru.
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z niesumiennego pełnienia wyżej wymienionych obowiązków.
§4
W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa, zobowiązuje się wszystkich nauczycieli
do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych w sposób zorganizowany.
Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Statutu Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych we
Włocławku ( Uchwała RP z dnia 15 listopada 2017r. )

