REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu, ul. Drukarska 50

I Postanowienia ogólne
1. Dyżur jest częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres
podstawowych obowiązków nauczyciela. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom
pełnego bezpieczeństwa na terenie szkoły.
2. Dyżury są pełnione zgodnie z opracowanym przez wicedyrektora ds. organizacyjnych
harmonogramem.
3. Miejscami dyżurów nauczycieli są:
- boisko szkolne
- parter budynku szkolnego
- I piętro budynku szkolnego
- II piętro budynku szkolnego
4. Dyżur rozpoczyna się o godz. 7.45, a kończy po zakończeniu ostatniej lekcji w budynku.
5. W ustalaniu dyżurów uwzględnia się następujące zasady:
a) kobiety ciężarne nie mają dyżurów (obowiązuje przedłożenie zaświadczenia);
b) nauczyciele wychowania fizycznego dyżurują na obiektach sportowych (dyżury są pełnione
zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wicedyrektora ds. spraw sportu);
c) pedagog szkolny, psycholog szkolny oraz nauczyciel-bibliotekarz nie pełnią dyżurów, chyba
że prowadzą dodatkowo zajęcia dydaktyczne.

II Obowiązki nauczyciela dyżurującego
1. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym
fakcie wicedyrektora lub dyrektora.
2. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami, które przeszkadzają
w rzetelnym pełnieniu dyżuru. W czasie dyżuru dokonuje obchodu wszystkich miejsc w
swojej strefie.
3. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo młodzieży w strefie dyżurowania
(ład, porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach i
balustradach, wychylanie się przez okna, palenie papierosów, picie alkoholu itp.), zwraca
uwagę na właściwe i kulturalne zachowania.

4. Nauczyciel pełniący dyżur eliminuje wszystkie sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, wydaje
zakazy i przestrzega ich wykonania przez młodzież (zakazuje biegania, spędzania przerw na
klatkach schodowych, w sanitariatach i zakamarkach). W sytuacjach stwarzających
niebezpieczeństwo dla ucznia podejmuje natychmiastowe działania w celu usunięcia
zagrożenia.
5. W sytuacjach szczególnych (wypadek, nagłe zachorowanie) nauczyciel dyżurny ma
obowiązek podjąć wszechstronne działania w celu zapewnieniu uczniom jak najszybszej
pomocy lekarskiej, powiadomienia dyrektora, pracownika służby bhp lub społecznego
inspektora pracy oraz rodziców ucznia.
6. Nauczyciel dyżurny kontroluje stan higieniczno-sanitarny w swojej strefie, zapobiega
wandalizmowi.
7. Nauczyciele pełniący dyżur nie jest zwolniony z wykonywania obowiązków podczas
uroczystości i spotkań okolicznościowych, które organizuje. Możliwe jest zorganizowanie
zastępstwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby wicedyrektorowi lub dyrektorowi
szkoły.
8. Nauczyciel pełniący dyżur na parterze budynku współpracuje z portierem. Nie dopuszcza
do przebywania osób postronnych w budynku podczas przerw.
9. Nauczyciel, któremu przydzielono dyżur po skończonych zajęciach lekcyjnych, pełni ten
dyżur do zakończenia przerwy.
10. W harmonogramie mogą być zlecone dodatkowe obowiązki wynikające z doraźnych
potrzeb związanych z bezpieczeństwem uczniów.

III Postanowienia końcowe.
1. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich
propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

Wrocław, 2 listopada 2021 r.

Dyrektor ZSE-O

