
Regulamin  dyżurów  nauczycieli
Szkoły  Podstawowej  Nr  21  w  Gdyni.

Obowiązuje  od  03.IX.2018 r. (aktualizacja)

I.   Dyżury  nauczycieli  obejmują:

A. Korytarze  I  piętra:

- od sali 8 do 14 wraz z łazienką klas młodszych i schodami na hol (część górna);

- od sali 14 do 17 wraz z łazienką klas młodszych i schodami do biblioteki (część górna);

- od sali 8 do 24 wraz ze schodami na hol (część górna) i łazienkami klas starszych;

- od sali 24 do 28 wraz ze schodami do sali 30 (część górna).

B. Hol szkolny:

- od świetlicy do części holu na wysokości drzwi wyjściowych na dziedziniec oraz schody
od strony świetlicy (część dolna); HOL 1

- od  części holu na wysokości drzwi wyjściowych na dziedziniec do  ściany graniczącej
z korytarzem przy wejściu oraz schody od strony wejścia (część dolna); HOL 2

- korytarz administracji wraz ze schodami (część dolna) i do schronu. ADMINISTRACJA

C. Korytarz oraz szatnie łazienkami  przy sali gimnastycznej,  także korytarzyk przy
wyjściu  ewakuacyjnym  i  schody  (część  dolna)  od  strony  sali 30  (odrębny  plan
dyżurów nauczycieli w-fu).

II. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowym tygodniowym planem
dyżurów (stanowi załącznik do regulaminu) uwzględniającymi  poszczególne przerwy.

III. Dyżur przed lekcjami zaczyna się o godz. 745.   

IV. Nauczyciele wychowania fizycznego, także nauczyciele klas I – III mający wychowanie
fizyczne zobowiązani są:

- do  sprawowania  opieki  nad  uczniami zarówno  przed  jak  i  po  zajęciach w  szatniach
oraz na korytarzyku i schodach (dolna część) przy sali 30;

- do sprawowania opieki nad swoimi dziećmi podczas całych przerw (nauczyciele klas I –
III przed i po lekcjach wychowania fizycznego);

- do sprowadzania klas I – III do szatni przy sali gimnastycznej i sprawowania  opieki nad
uczniami do momentu przybycia wychowawcy klasy.

V. Nauczyciele dyżurujący w danym rejonie:

- są odpowiedzialni za porządek i bezpieczeństwo uczniów;

- nie zajmują się żadnymi sprawami postronnymi;

- nie mogą zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa;
- przybywają na dyżur z chwilą rozpoczęcia się przerwy (wcześniej zapoznali się z miejscem

swojego dyżuru).



VI. Nauczyciel dyżurujący powiadamia dyrekcję szkoły jeżeli:

- uczeń  uległ wypadkowi  –  dodatkowo  powiadomić należy pielęgniarkę  szkolną oraz
specjalistę ds. bhp  na terenie szkoły;

-
-

zauważył, że sprzęt lub pomieszczenia szkolne zostały zniszczone;
zauważył inne zagrożenia.



VII. W  razie  nieobecności  nauczyciela  w  pracy  dyżur  przejmuje  za  niego  nauczyciel
zastępujący go, po odbytej lekcji lub inny wyznaczony przez dyrekcję nauczyciel.

W przypadku, gdy nauczyciel ten sprawuje swój ustalony w planie dyżur, dyżur podejmuje
każdy inny nauczyciel wskazany przez dyrekcję szkoły.

VIII. W przypadku niemożliwości odbycia dyżuru z przyczyn uzasadnionych zainteresowany
nauczyciel kontaktuje się z dyrekcją szkoły.

IX. Jeżeli dzieci wychodzą na wybieg, wówczas dyżur na wybiegu podejmują nauczyciele
dotychczas dyżurujący: 

- przy salach 24 – 8;

- przy salach 8 – 14.

Wówczas zmienia się zakres działania nauczycieli dyżurujących w częściach korytarza
I piętra:

- nauczyciel  dyżurujący przy  salach  14  -  17  obejmuje cały korytarz  8  –  17, schody
do biblioteki wraz z łazienką klas młodszych oraz  schody prowadzące na hol (część
górna) wraz z łazienką klas młodszych; 

- nauczyciel dyżurujący przy salach 24 – 28 obejmuje cały korytarz 8 – 28, łazienki klas
starszych, schody przy sali 30 (część górna) i część górną schodów przy sali 21.

X. Kobiety od 5 - go miesiąca ciąży są zwolnione z pełnienia dyżurów międzylekcyjnych. 

XI. W  czasie  przerw  sale  lekcyjne  zamknięte  są  na  klucz  (klucz  posiada  nauczyciel).
Uczniowie  mogą przebywać w sali  wyłącznie  pod  opieką nauczyciela,  który w tym
czasie nie ma dyżuru w żadnym punkcie szkoły.

XII. Nauczyciele  klas  I  –  III  zobowiązani  są  do  dopilnowania,  aby  ich  uczniowie
nie  przebywali na korytarzu szkolnym przy salach 8 – 28. 

XIII.  Nauczyciele  świetlicy  pełnią dyżury na holu szkoły, na długiej przerwie tj.  po  4  lekcji, 
            gdy dzieci ze świetlicy przebywają na holu – wg ustalonego harmonogramu dyżurów.

XIV. Nauczyciele   dyżurujący  mają  obowiązek  dopilnować,  aby  uczniowie  klas  IV – VIII, 
         korzystający z sal lekcyjnych mieszczących się w skrzydle klas młodszych, nie przebywali 
         na korytarzu klas młodszych - w strefie od s. 10 do s. 17 -  podczas przerw.






















	A.
	-
	-
	-
	-
	B.
	-
	-
	-
	C.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

