Regulamin nauczyciela dyżurującego
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomiu
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi
w zakres podstawowych obowiązków wszystkich nauczycieli.
2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa w czasie
przerw

międzylekcyjnych

oraz

eliminacja

sytuacji

zagrażających

zdrowiu

i życiu uczniów.
3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mające wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w
odrębnym pomieszczeniu – izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych
osób, dać mu do założenia założenia maseczkę i niezwłocznie powiadomić Dyrekcję
Szkoły oraz rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, w miarę
możliwości własnym środkiem transportu.
4. W przypadku zaistnienia wypadku nauczyciel podejmuje działania zmierzające do
udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki uczniowi oraz bezzwłocznie
informuje o wypadku Dyrekcję Szkoły (bezpośrednio lub przez osoby trzecie).
5. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora i
wicedyrektora.
6. Nauczyciel ma obowiązek pełnienia dyżuru aktywnie, nie może zajmować się sprawami,
które rozpraszają jego uwagę i zakłócają rzetelne pełnienie dyżuru.
7. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min., w czasie gdy nie mają przerw
uczniowie klas starszych.
8. Uczniowie klas IV-VIII przebywają na piętrach w pobliżu sali, w której mają zajęcia.
9. Aktywność dyżurowania powinna się przejawiać sprawnością eliminowania wszystkich
sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, wydawania zakazów i egzekwowania ich
wykonania przez uczniów, a w szczególności:
a) ograniczenia aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami
(minimum 1,5 m).
b) mycia rąk wodą i mydłem szczególnie po skorzystaniu z toalety.
c) zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. nie dotykania
dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
d) zakaz przemieszczania się między strefami

e) zakaz biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w toaletach (bez
potrzeby) oraz zakamarkach.
f) niedopuszczania do samowolnego opuszczania budynku szkoły przez uczniów.
g) zabraniania przebywania dzieciom w klasie bez opieki nauczyciela.
h) kontrolowania zachowania uczniów w toaletach.
i) dbania o porządek w miejscu pełnienia dyżurów.
j) reagowania na przejawy agresji fizycznej i słownej uczniów.
k) inne niewymienione a prowadzące do sytuacji konfliktowych lub potencjalnie
wypadkowych.
10. Nauczyciel udaje się na wskazane miejsce dyżuru niezwłocznie po zakończeniu zajęć
lekcyjnych. Po zakończeniu dyżuru, w przypadku, gdy prowadzi lekcję lub inne zajęcia,
udaje się niezwłocznie do sali, przy której oczekują na niego uczniowie.
11. Nauczyciel dyżurujący, którego rejon przylega do klatki schodowej monitoruje
zachowanie uczniów na klatce schodowej
12. W przypadku konieczności zejścia z dyżuru nauczyciel zapewnia sobie zastępstwo.
Nieobecność na dyżurze nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za bezpieczeństwo
uczniów.
13. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest odprowadzenie uczniów do szatni lub świetlicy po
ich ostatniej godzinie lekcyjnej.
14. Nauczyciel opuszczając salę lekcyjną otwiera okna. Niedozwolone jest pozostawienie
uczniów w klasie podczas przerwy bez opieki nauczyciela.
15. Wicedyrektor Szkoły lub osoby zajmujące się dyżurami wyznaczają na bieżąco dyżury

zastępcze. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego i braku wyznaczenia
nauczyciela go zastępującego, nauczyciel pełniący dyżur w części graniczącej
z korytarzem pozbawionym nadzoru, zobowiązany jest w miarę możliwości do pełnienia
dyżuru na korytarzu lub miejscu bezpośrednio mu podległym, jak i pozbawionym nadzoru
oraz poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Dyrekcję Szkoły poprzez osoby
trzecie/innych pracowników szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

