Załącznik nr 7

Regulamin dyżurów nauczycieli
TECHNIKUM LEŚNEGO na przerwach
międzylekcyjnych
I.

Postanowienia ogólne
§1
1.Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i wchodzi w
zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2.Nauczyciel dyżurujący przejmuje pełną odpowiedzialność prawną i służbową za
bezpieczeństwo młodzieży, ład i porządek w miejscu pełnienia dyżuru.
§2
Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły pracujących w czasie
zajęć lekcyjnych, zgodnie z planem dyżurów zatwierdzonych przez dyrektora technikum.
§3
1.Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w budynku sali gimnastycznej lub na
boisku szkolnym, gdzie odbywają się zajęcia.
2.Nauczyciele praktycznej nauki zawodu pełnią dyżury na zajęciach w terenie.
§4
Dyrektor technikum może zwolnić z pełnienia dyżurów nauczyciela bibliotekarza, który
wypożycza książki w czasie przerw.
§5
Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa w czasie
przerw międzylekcyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu maksimum wypoczynku.
§6
Miejscem pełnienia dyżuru są: hole, korytarze, schody i sanitariaty oraz plac pomiędzy
budynkami szkolnymi.

1.Dyżur nauczyciela musi być aktywny.

§7

§8
1.Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
2.Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżur
na przerwie
§9
Podczas przerw gabinety muszą być zamknięte; nie można zostawiać uczniów samych w gabinetach i
pracowniach w czasie przerw.

§10
Samowolne zejście z dyżuru lub jego niepodjęcie przez nauczyciela w czasie i miejscu wyznaczonym
niniejszym regulaminem i grafikiem dyżurów będzie traktowane jako poważne zaniedbanie i naruszenie
dyscypliny pracy.
II. Obowiązki nauczyciela dyżurnego
§ 11
Nauczyciel dyżurujący w szczególności odpowiada za:
1. Bezpieczeństwo młodzieży w czasie przerw międzylekcyjnych.
2. Porządek i zapobieganie dewastacjom w miejscu przebywania młodzieży w czasie przerw.
3. Niedopuszczenie do niebezpiecznych zabaw i zachowań uczniów, palenia papierosów w szkole,
niewłaściwego stosunku do młodszych kolegów i innego postępowania zagrażającego zdrowiu lub życiu
uczniów.
§12
Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje nakazy i
zakazy oraz egzekwuje ich wykonanie przez młodzież.
§13
Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak np.
przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami, bądź wykonywanie czynności
przeszkadzających w rzetelnym pełnieniu dyżurów itp.
§ 14
Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może wcześniej zakończyć lub przerwać dyżuru bez ustalenia
zastępstwa i poinformowania o tym dyrektora technikum.
§ 15
Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek przez całą przerwę pozostawać w rejonie pełnienia dyżuru, a opuszczając
je musi sprawdzić stan rejonu dyżuru i zauważone nieprawidłowości zgłosić dyrektorowi.
§ 16
Nauczyciel dyżurujący jest zobligowany natychmiast zgłaszać dyrektorowi lub inspektorowi
bhp wszelkie zauważone zagrożenia, których sam nie jest w stanie usunąć.
§17
W razie wypadku na przerwie nauczyciel podejmuje działania zmierzające do udzielenia
pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki poszkodowanym oraz zgłasza natychmiast
wypadek dyrektorowi lub inspektorowi BHP.

