REGULAMIN DYŻURÓW
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Jana Brzechwy w Szczecinku

 Przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 20/07/08 z dnia 07.02.2008
 Zmiana adresu Zarządzenie dyrektora nr 6 2009/10 z dnia 11.01.2010
 Zarządzenie dyrektora nr 1 2010/11 w sprawie zmiany organizacji pracy Ośrodka
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego Ośrodka i wchodzi
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

2.

Plan dyżurów układa nauczyciel – opiekun sekcji dyżurów a zatwierdza wicedyrektor.

3.

Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkół.

4.

Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu wypoczynku po odbytych zajęciach.

5.

Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, schody, sanitariaty, łazienki, teren wokół
szkoły, parter internatu, II piętro internatu.

6.

Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku ich trwania do ich zakończenia.

7.

Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o 745, kończy po zakończeniu
zajęć edukacyjnych.

8.

Nauczyciel podejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje jego dyżury.
Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to Dyrektor wyznacza innego
nauczyciela do pełnienia dyżuru.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO:
1. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy
i egzekwuje ich wykonywanie przez dzieci.
3. Nauczyciel dyżurujący jest przez cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi,
jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami, osobami i czynnościami, które przeszkadzają
w prawidłowym pełnieniu dyżurów.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowaniu o tym fakcie wicedyrektora ośrodka.
5. Nauczyciel ma obowiązek po dzwonku znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po
dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, na którym dyżurował (porządek itp.).
6. Nauczyciel obowiązkowo i natychmiast zgłasza Dyrektorowi Ośrodka zauważone
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
7. Każdy nauczyciel natychmiast zgłasza Dyrektorowi Ośrodka fakt wypadku i podejmuje
działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.

