Temat procedury: Procedura pełnienia dyżurów przez nauczycieli
w czasie przerw.
Numer procedury: PJPG32 nr 12/2005
Data wprowadzenia w życie procedury: 11.10.2005 r.
Cel: Zabezpieczenie uczniom bezpieczeństwa w czasie przerw.
Zainteresowani: nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni
Odpowiedzialni, nauczyciele
Czas realizacji: IX - VI
Opis działań:
1 Z regulaminem pełnienia dyżurów nauczyciele zostają zapoznani na sierpniowym
posiedzeniu RP.
2 Plan dyżurów układa zespół powołany przez dyrektora szkoły.
3. Ilość minut dyżuru jest proporcjonalna do wielkości zatrudnienia.
4. Plan dyżurów jest przedstawiony nauczycielom przed rozpoczęciem roku szkolnego.
5. W pełnieniu dyżurów nauczyciele są wspomagani przez nauczyciela świetlicy,
biblioteki i innych pracowników szkoły.
6. Dyżury nauczycieli są organizowane w celu zabezpieczenia młodzieży pełnego
bezpieczeństwa i prawidłowej opieki w czasie przerw, przed zajęciami, w szatni oraz
bezpieczeństwa po zajęciach.
7. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz ład i
porządek na wyznaczonym odcinku korytarza oraz w toaletach.
8. Nauczyciele pełnią dyżur ściśle wg. opracowanego planu dyżurów i rozpoczynają
zaraz po usłyszeniu dzwonka oznaczającego przerwę.
9. Dyżur przed lekcjami rozpoczyna się o godz. 7.40. Od tego momentu nauczyciel
znajduje się już na wyznaczonym stanowisku. Jeden z dwóch nauczycieli z parteru
schodzi do szatni.
10. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel nie może być zajęty rozmową z rodzicami,
innymi nauczycielami dyżurującymi, prowadzić rozmów telefonicznych, spożywać
posiłków bądź przebywać w pokoju nauczycielskim.
11. Nauczyciela dyżurującego powinna cechować aktywna i zaangażowana postawa,
powinno być widoczne jego oddziaływanie wychowawcze korygujące złe zachowanie
uczniów, zarówno na korytarzu jak i w toaletach.
12. Powinien przeciwdziałać i zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom przez baczną
obserwację, natychmiastową i skuteczną interwencję oraz wdrażanie młodzieży do
kulturalnego zachowania się w szkole.
13. Każdy nauczyciel po skończonej lekcji wyprowadza młodzież z klasy i zamyka salę,
dopiero później udaje się do pokoju nauczycielskiego,
14. Nauczyciele mają obowiązek sprowadzać uczniów do szatni po ostatniej lekcji
i czekać do momentu ich ubrania się i opuszczenia szkoły.
15. W czasie korzystania z boiska w okresach jesienno-wiosennych opiekę sprawują
nauczyciele dyżurujący na drugim piętrze oraz po jednej osobie z pierwszego piętra i
parteru, druga osoba pozostaje w budynku i pełni dyżur na odpowiednim odcinku.
16. Nauczyciele pełniący dyżur na parterze mają obowiązek przeciwdziałania
wychodzeniu uczniów z budynku szkoły.
17. O zaistniałych wypadkach należy powiadomić dyrekcję szkoły oraz inspektora bhp p.
M.Wilmowskiego

