Regulamin nr 10

REGULAMIN
OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

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 są: korytarze, hole, schody, szatnie, sanitariaty oraz wyznaczone
tereny wokół szkoły.
5. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
6. Rozpoczynający zajęcia nauczyciel przychodzi 15 minut przed swoją pierwszą lekcją.
7. Dyżuruje w miejscu i czasie podanym w planie dyżurów.
8. Nauczyciel pracujący w ramach zastępstwa płatnego lub koleżeńskiego
za nieobecnego w pracy pełni za niego dyżur po przeprowadzonej lekcji.
9. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to Dyrektor lub jego zastępca
wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
10. Nauczyciel odpowiada i ponosi konsekwencje za wypadki, które zdarzą się podczas
dyżuru.
11. Obowiązany jest reagować na niewłaściwe zachowanie się uczniów na korytarzu,
na boiskach i w toaletach. Reagować na zachowania niezgodne z BHP.
12. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy
i nakazy oraz egzekwuje ich wykonanie przez młodzież.
13. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi,
jak:
a. przeprowadzanie rozmów z rodzicami,
b. nauczycielami dyżurującymi,
c. innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu
dyżurów.
14. Obowiązany jest powiadomić Dyrektora lub jego zastępcę o zauważonej w rejonie
jego dyżuru sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów, a w razie potrzeby podjąć
odpowiednią decyzję.
15. Nie może opuścić pod żadnym pozorem dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie Dyrektora lub jego zastępcy.

16. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim
stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym
dyżurował.
17. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza Dyrektorowi lub jego zastępcy zauważone
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
18. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy
pod względem przepisów BHP.
19. W razie zaistnienia wypadku natychmiast podejmuje działania zmierzające
do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki, wzywa dyżurującą
pielęgniarkę lub sam udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi.

Zobowiązuje się w pełni realizować obowiązek
z uwagi na bezpieczeństwo uczniów.

Brak nauczyciela dyżurującego w wyznaczonym miejscu sankcjonuje karami porządkowymi
(podst. prawna: art. 39 ust. 3 pkt 2 Ustawa o systemie oświaty i art. 108 ustawy Kodeks Pracy)
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