REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W EŁKU
1. Dyżur rozpoczyna się o godzinie 745 i trwa do końca zajęć lekcyjnych.
2. Dyżurujący na danym piętrze zobowiązani są zapewnić opiekę uczniom do czasu
przybycia nauczycieli prowadzących lekcje.
3. Nauczyciele pełnią dyżury ściśle wg obowiązującego harmonogramu oraz z
uwzględnieniem dyżurów zastępczych w czasie nieobecności nauczycieli.
Harmonogram dyżurów wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w pokoju
nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń.
4. Dyżury nauczycieli w szkole w czasie trwania zajęć mają zabezpieczyć ład, porządek i
bezpieczeństwo młodzieży na terenie szkoły, a w przypadku ładnej pogody, również
(na zewnątrz) na posesji szkoły.
5. W czasie pełnienia dyżuru uwadze i interwencji nauczyciela podlegają następujące
sprawy:





przemieszczanie się młodzieży w czasie przerwy (ruch prawostronny), używanie
przejść między piętrami, likwidowanie grupowego tarasowania przejść;
zachowanie młodzieży na korytarzach, w sanitariatach i innych pomieszczeniach;
kontrolowanie młodzieży obcej przebywającej na terenie budynku szkolnego i innych
osób niepowołanych;
udzielanie informacji młodzieży i pośrednictwo w kontaktowaniu się z nauczycielami.

6. W sezonie jesienno-zimowym uczniowie przebywają w budynku szkoły.
7. W sezonie wiosenno-letnim uczniowie mogą przebywać podczas przerw na terenie
szkoły. Obowiązuje zakaz opuszczania posesji szkoły. Nauczyciele pełnią dyżury na
posesji szkoły zgodnie z harmonogramem.
8. W razie wypadku dyżurujący nauczyciele postępują zgodnie z „Procedurami
postępowania w sytuacjach trudnych”. Sposób interwencji powinien być adekwatny
do zaistniałej sytuacji. W szczególnych wypadkach należy poinformować sekretariat
szkoły.
9. Rejony dyżurów








Parter: Hol -1 osoba
Parter korytarz– 2 osoby ( N1,N2)
I piętro hol- 1 osoba
Korytarz I piętro – 2 osoby (N1, N2)
II piętro hol- 1 osoba
II piętro korytarz – 2 osoby (N1, N2)
Blok sportowy: Wejście do sali gimnastycznej/korytarz – 1 osoba (bwf)
Wejście do szkoły od strony parkingu/ – 1 osoba ( bwf2)
Orlik- 1 osoba ( orlik)

10. W sezonie wiosenno-letnim nauczyciele: N2 z parteru, N2 z II piętra oraz bwf2 pełnią
dyżury na zewnątrz szkoły.
11. Nauczyciele wychowania fizycznego w godzinach swojej pracy (od zakończenia zajęć
na sali gimnastycznej i wyjścia uczniów z sali gimnastycznej do szatni do dzwonka na
przerwę) zobowiązani są do nadzoru nad korytarzem oraz szatniami przy sali
gimnastycznej. Potem dyżur przejmują nauczyciele dyżurujący w czasie przerw.

12. Dyżurujący w bloku sportowym nie pozwalają uczniom przebywać w szatniach na I
piętrze bloku sportowego
13. Nauczyciele wychowania fizycznego we własnym zakresie zapewniają
bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć fakultatywnych, rozgrywek sportowych,
wyjść na basen itp.
14. .Uczniowie nie mogą przebywać w bloku sportowym bez nadzoru. Jeśli nie ma
nauczycieli wychowania fizycznego blok sportowy jest zamknięty

