Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 17/2015 z dnia 28.08.2015 r.

REGULAMIN NAUCZYCIELA DYŻURNEGO
W GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁUBCZYCACH
1. Nauczyciel dyżurny zaczyna dyżur rano, najpóźniej o godz. 745 i pełni go na wszystkich przerwach na
wyznaczonym „odcinku" zgodnie z harmonogramem dyżurów.
2. Nauczyciel dyżurny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci na swoim „odcinku" przed
lekcjami, podczas przerw lekcyjnych, a w przypadku nieobecności na dyżurze (jest w pracy) ponosi
odpowiedzialność za wypadek.
3. Nauczyciel dyżurny podczas dyżuru przechadza się po swoim „odcinku", zwraca uwagę na złe
zachowanie się uczniów na korytarzu, w ubikacji, przed szkołą i na boisku. Nauczyciel dyżurujący na
podwórku zwraca uwagę na uczniów zmierzających do punktu spotkania z dyżurującym
nauczycielem wychowania fizycznego, który odprowadza uczniów na halę ZOKiS-u.
4. Nauczyciel dyżurny kontroluje dyżury uczniowskie na swoim „odcinku" dyżurowania i powiadamia
wychowawcę klasy o swoich spostrzeżeniach o uczniach.
5. Nauczyciele wychowania fizycznego ponoszą odpowiedzialność za zachowanie uczniów w szatni sali
gimnastycznej i hali ZOKiS-u i dyżurują w szatniach zgodnie z harmonogramem.
W tych miejscach uczniowie powinni przebywać tylko pod nadzorem nauczyciela.
Nauczyciele wychowania fizycznego pracujący na hali ZOKiS odpowiadają również za
bezpieczeństwo uczniów w drodze na halę i powrót do szkoły wg odrębnego harmonogramu
dyżurów nauczycieli wychowania i organizują przejście w następujący sposób:
Punkt I- zebranie uczniów zmierzających na hale ZOKiS-u, przejście z uczniami i przekazanie ich do
punktu II.
Punkt II- przejście z uczniami przez jezdnię (pasy) i przejście do hali ZOKiS-u.
Powrót- w odwrotnej kolejności.
Do punktu I dochodzą uczniowie przez plac szkolny.
6. W przypadku nieobecności w pracy nauczyciela dyżurującego, dyżuruje w danym dniu nauczyciel
zastępujący go na lekcjach (zastępstwa).
7. Nauczyciel dyżurujący w świetlicy odpowiadają odpowiednio za:
 przebywanie młodzieży dojeżdżającej od 7.20 do 8.00,do 8.45 Odpowiadają również za
bezpieczeństwo uczniów w drodze na halę i powrót do szkoły wg odrębnego harmonogramu
dyżurów nauczycieli wychowania fizycznego jeżeli wynika to z planu godzin
 przebywanie młodzieży w świetlicy na przerwach obiadowych,
 organizację odwozów na 6,7,8 lekcjach i opiekę podczas wejścia
 do autobusu szkolnego jak i kontrolę obecności uczniów dojeżdżających
 przebywających w świetlicy,
 organizację zajęć dla uczniów oczekujących na lekcje,
 porządek w świetlicy,
 dyżurowanie na korytarzu w razie nieobecności nauczyciela przed pierwszą godziną lekcyjną,
 wydawanie mundurków i wpis wydania do zeszytu.
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