Regulamin pełnienia dyżurów
w ZSO Nr 1
1. Dyżury rozpoczynają się 10 minut przed pierwszą lekcją
i trwają do zakończenia zajęć szkolnych.
2. Dyżur musi być pełniony aktywnie.
3. Nauczyciel pełniący dyżur winien do szkoły zgłosić się
przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyżuru, natomiast
pozostali nauczyciele 15 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć.
4. Dyżur nauczyciel pełni
w rejonie i czasie podanym
w harmonogramie, który jest załącznikiem do „ Regulaminu”.
5. Podczas pełnienia dyżuru, nauczyciel odpowiedzialny jest
za bezpieczeństwo uczniów, ład i porządek na terenie szkoły –
rejonu.
6. Do obowiązków nauczyciela – dyżurnego należy :
 Na bieżąco eliminować zagrożenia dla zdrowia jak i życia
uczniów, bądź osób przebywających na terenie szkoły,
 Zwracać uwagę na właściwe zachowanie się uczniów
( poruszanie się po korytarzach, schodach, itp.) oraz
poszanowanie mienia szkolnego,
 Dbać o oszczędność energii elektrycznej ( wyłączać zbędne
oświetlenie),
 Kontrola łazienek uczniowskich,
 Kontrola sal w rejonie dyżuru (czy są zamknięte i nie
przebywają w nich uczniowie),
 Dopilnowanie uczniów w salach integracyjnych,
 Aktywna współpraca z woźnymi szkolnymi w celu
utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie szkoły.
7. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu
zastąpienia go przez innego nauczyciela.
8. Za nieobecnego nauczyciela pełni dyżur nauczyciel mający
za niego zastępstwo(w miarę możliwości)
9. Nauczyciel wychowania fizycznego pełni dyżur w obiektach
sportowych, oraz wyznaczonym korytarzu, w czasie i miejscu
podanym w Planie dyżurów nauczycieli wychowania fizycznego,
który jest załącznikiem do „ Regulaminu”.
10.W czasie imprez ogólnoszkolnych dyżury pełnią wychowawcy i
nauczyciele z klas obecnych na imprezie .
11.W razie zaistnienia wypadku nauczyciel zawiadamia dyrektora,
sekretarza szkoły, rodziców i jeśli jest potrzeba pogotowie
ratunkowe.
12. Za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, lub
nie przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy,
pracownicy podlegają odpowiedzialności porządkowej,
a nauczyciele mianowani na wniosek dyrektora –
odpowiedzialności przed komisją dyscyplinarną przy Kuratorze
Oświaty.
13. Dyżur w klasach integracyjnych to aktywna opieka nad całymi
klasami integracyjnymi, a w szczególności wszystkimi dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi.

