Załącznik nr 9
do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

REGULAMIN DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ nr 9 im. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW
W BYDGOSZCZY

§ 1.
Działając na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z
dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) ustala się sposób i
organizację pełnienia dyżurów międzylekcyjnych, które pełnione są w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom przy jednoczesnym zagwarantowaniu im właściwych form
wypoczynku po odbytych zajęciach oraz ładu i porządku w szkole.
§ 2.
Harmonogram dyżurów opracowuje w oparciu o zatwierdzony plan zajęć dydaktycznych
wicedyrektor szkoły .
§ 3.
1. Dyżury pełnione są w trakcie przerw między zajęciami dydaktycznymi oraz podczas
przerwy poprzedzającej i kończącej zajęcia.
2. Dyżury pełnią wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
z wyłączeniem nauczycieli biblioteki, świetlicy, pedagoga szkolnego i psychologa sportu
wg opracowanego harmonogramu.
3. Z pełnienia dyżurów na ich wniosek zwalniani są nauczyciele legitymujący się
odpowiednim zaświadczeniem lekarskim oraz nauczyciele wychowania fizycznego
podczas przerwy między dwiema kolejnymi godzinami wychowania fizycznego (dotyczy
także nauczycieli realizujących zajęcia sportowe).
4. Łączny czas dyżurów nauczyciela w tygodniu ustala się wg wzoru: ilość godzin
dydaktyczno-wychowawczych x 6 minut.
5. W razie potrzeby ilość minut pełnionego dyżuru może ulec zwiększeniu
z jednoczesnym zachowaniem zasady proporcjonalnego obciążenia czasem pełnienia
dyżurów każdego nauczyciela.
§ 4.

1. Nauczyciel może pełnić dyżur podczas przerw poprzedzających rozpoczęcie lub
bezpośrednio po własnych zajęciach.
2. Nauczyciel rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie.
§ 5.
1. Dyżury pełnione są w następujących miejscach:
a) korytarz parteru – 1 nauczyciel,
b) korytarz I piętra - po 2 nauczycieli,
c) korytarz II piętra – po 2 nauczycieli
d) hol przed sekretariatem – 1 nauczyciel
e) szatnia – 1 nauczyciel
f) hol przed biblioteką – 1 nauczyciel
g) korytarz sali gimnastycznej – 1 nauczyciel.
2. Każdy dyżurujący nauczyciel opiekuje się inną częścią korytarza:
a) sektor 1 - część od strony pokoju nauczycielskiego,
b) sektor 2 – część od strony toalet.
3. Nauczyciel dyżurujący nie podejmuje czynności, które utrudniałyby rzetelne pełnienie
dyżuru (min. nie rozmawia z rodzicami, innymi nauczycielami, nie rozmawia przez
telefon).

§ 6.
1. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za bezpieczeństwo młodzieży w rejonie
dyżurowania a w szczególności:
a) czuwa nad bezpieczeństwem młodzieży,
b) nie zezwala na bieganie po korytarzach i klatkach schodowych,
c) zwraca uwagę na poszanowanie mienia oraz na niezaśmiecanie terenu szkoły,
d) kontroluje toalety również pod kątem palenia przez młodzież papierosów,
e) reaguje na niewłaściwe zachowanie się przy sklepiku szkolnym, bibliotece
i innych miejscach,
f) rozwiązuje sytuacje konfliktowe zaistniałe między uczniami,
g) zwraca uwagę na osoby nieupoważnione do przebywania na terenie szkoły,
h) przekazuje wychowawcy informacje o nieprawidłowym zachowaniu uczniów
podczas przerw,
i) zgłasza dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły zauważone zagrożenia, których
nie jest w stanie sam usunąć.
§ 7.
1. W przypadku kiedy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący zobowiązany
jest do:
a) udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,

b) powiadomienia dyrektora lub wicedyrektora oraz wychowawcę o zaistniałym
wypadku,
c) wezwania odpowiednich służb medycznych (pielęgniarka, pogotowie ratunkowe),
d) zabezpieczenia miejsca wypadku,
e) sporządzenia notatki służbowej z uwzględnieniem określenia miejsca i przyczyny
wypadku, rodzaju wypadku, zastosowanych środków i własnego działania,
f) złożenia zeznań do protokołu powypadkowego sporządzanego przez specjalistę
ds. bhp.
§ 8.
1. W okresie wiosenno - letnim, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne,
uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego.
2. Dyżur na boisku pełni jeden z dwóch nauczycieli którzy wg harmonogramu dyżurują
na korytarzu I piętra i II piętra, drugi nauczyciel pozostaje w szkole.
§ 9.
1. Nieobecny w pracy nauczyciel zastępowany jest na dyżurze wg oddzielnego
harmonogramu ustalanego przez wicedyrektora szkoły.
2. Zastępczy harmonogram dyżurów zapisywany jest każdorazowo w Księdze
Zastępstw.

