Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju

REGULAMIN PEŁNIENIA DYśURÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH
W BUSKU - ZDROJU

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 - z późn. zm.).
Rozporządzenie 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 – z
późn. zm.).

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. DyŜur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w
zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Nadrzędnym celem dyŜurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa.
3. DyŜurek objęte są miejsca: korytarze, hol, schody, szatnia, sanitariaty, w miesiącach
wiosennych i letnich w pogodne dni jeden z nauczycieli pełniących dyŜur na parterze
dyŜuruje przed budynkiem szkoły.
4. W przypadku nieobecności nauczyciela dyŜurującego jego obowiązki przejmuje
nauczyciel przyjmujący zastępstwo, jeśli nauczyciel ten pełni w tym czasie własny dyŜur,
dyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyŜuru – zamiany muszą być
wcześniej uzgodnione.
5. Zabrania się pozostawiania po dzwonku na przerwę uczniów w salach lekcyjnych, w
trakcie przerw sale lekcyjne powinny być zamknięte na klucz.
6. Nauczyciele po dzwonku na lekcję powinni niezwłocznie udać się do sal lekcyjnych.
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ROZDZIAŁ 2
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYśURUJĄCEGO
1. Nauczyciel pełniący dyŜur odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w wyznaczonym
rejonie dyŜurowania, eliminując wszystkie sytuacje zagraŜające Ŝyciu i zdrowiu uczniów,
wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów:
1) dba o porządek w miejscu dyŜuru,
2) zakazuje niebezpiecznych zabaw, biegania w budynku szkoły, spędzania przerw poza
miejscami do tego przeznaczonymi.
2. Nauczyciel dyŜurujący jest cały czas czynny, rzetelnie pełni dyŜur. Nauczyciel dyŜurujący
zobowiązany jest do regularnej kontroli całego terenu dyŜuru: korytarz, klatka schodowa,
sanitariaty.
3. Nauczyciel dyŜurny kończy lekcję punktualnie i niezwłocznie po dzwonku na przerwę
udaje się na miejsce dyŜurowania - opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan
rejonu w którym dyŜurował.
4. Nauczyciel obowiązkowo najszybciej jak to moŜliwe zgłasza dyrektorowi szkoły
zauwaŜone podczas dyŜuru zagroŜenia, których nie jest w stanie sam usunąć.
5. Nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje
działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.
6. Nauczyciel pełni dyŜury w wyznaczonym miejscu i terminie – zgodnie ze Szkolnym
Harmonogramem DyŜurów – harmonogram indywidualny dostarczony jest kaŜdemu
nauczycielowi wraz z planem lekcji. Szkolny Harmonogram DyŜurów dostępny jest: na
portierni, w pokoju nauczycielskim, w gabinecie dyrektora i wicedyrektorów.
7. Nauczyciel dyŜurujący w szatni koordynuje ruch uczniów – uczniowie mają obowiązek
niezwłocznie opuścić szatnię (sklepik szkolny) oraz korytarze po zakończeniu czynności
związanych z pozostawianiem/odbiorem rzeczy z szatni czy teŜ zakupami dokonywanymi
w sklepiku.
8. Nauczyciel dyŜurujący przekazuje wychowawcy klasy informacje o nieprawidłowym
zachowaniu uczniów w czasie przerwy.
9. Nauczyciel dyŜurujący zwraca uwagę na osoby obce, przebywające na terenie szkoły.
Sprawdza celowość ich obecności, w razie potrzeby informuje dyrektora.
10. Za nieobecność lub spóźnienie się na dyŜur nauczyciel ponosi odpowiedzialność
dyscyplinarną.
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ROZDZIAŁ 3
SALA GIMNASTYCZNA
1. Uczniowie na teren sali gimnastycznej (siłowni), przebieralni przy sali gimnastycznej oraz
korytarza-łącznika wchodzą wyłącznie pod opieką nauczyciela, który otwiera drzwi
łącznika (zawsze zamknięte na klucz) i przeprowadza uczniów do przebieralni, nadzorując
ich bezpieczeństwo.
2. Nauczyciele wychowania fizycznego po zakończeniu zajęć mają obowiązek usunąć
uczniów z sali gimnastycznej oraz przebieralni i zamknąć na klucz drzwi łącznika (szkoła
– sala gimnastyczna).
3. Niedopuszczalne jest pozostawienie uczniów bez opieki w budynku sali gimnastycznej,
jak równieŜ niezamknięcie na klucz drzwi od korytarza łącznika i drzwi ewakuacyjnych na
boisko w momencie opuszczenia przez nauczyciela budynku.

ROZDZIAŁ 4
ZAJĘCIA NA HALI SPORTOWEJ
1. Uczniowie w drodze na halę sportową oraz w drogę powrotną, udają się pod nadzorem
nauczyciela, ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa w poruszaniu się po
drogach.
2. Zachowanie uczniów na hali sportowej określa regulamin Powiatowego Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego.

ROZDZIAŁ 5
LABORATORIA SAMOCHODOWE I SIŁOWNIA BUDYNKU
INTERNATU
Nauczyciele prowadzący zajęcia w tych pomieszczeniach mają obowiązek zapewnić
bezpieczeństwo uczniom przebywającym w siłowni, salach – laboratoriach oraz na korytarzach.
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