REGULAMIN
SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH
PRZEZ NAUCZYCIELI
§ 1. Podstawowe określenia

1. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają

pod opieką nauczycieli zwanych nauczycielami dyżurującymi.
2. Dyżury pełnione są w oparciu o grafik zatwierdzony przez dyrektora szkoły, podany
do wiadomości uczniom i nauczycielom.
3. Dyżury nauczycielskie trwają od godz. 745
do godz. 1425.
4. W szkole obowiązują następujące rejony dyżurowania:
piwnice
parter;
I piętro.
5. Ilość dyżurów nauczycielskich jest proporcjonalna do ilości godzin przydzielonych w ramach stałych i dodatkowych zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego .
6. Płatne zastępstwo przyznane nauczycielowi
zobowiązuje do pełnienia dyżuru za nauczyciela zastępującego przed i po zastępstwie.
7. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają
poza klasami.
8. Spożywanie śniadania, herbaty odbywa w
stołówce szkolnej.
9. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie
klas I-III przebywają na I piętrze, klas IV-VI
na parterze.
Opiekę nad uczniami klas IV-VI korzystających
z szatni szkolnej sprawuje nauczyciel wychowania fizycznego lub inny nauczyciel.
§ 2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego

1. Nauczyciel sprawujący dyżur opiekuje się

uczniami w danym rejonie.
2. Aby właściwie realizować zadanie o którym
mowa w ust 1 nauczyciel zobowiązany jest do:
1) punktualnego rozpoczynania i kończenia
dyżuru zgodnie z grafikiem;
2) zajmowania pozycji i miejsca w rejonie dyżuru w sposób umożliwiający skupianie w
zasięgu wzroku uczniów;
3) kontroli zachowania się uczniów w łazienkach;
4) reagowania w każdym przypadku zachowania się uczniów w sposób zagrażający
innym uczniom;

5) reagowaniu na przypadki naruszania dyscypliny przez uczniów; głośne zachowywanie,
organizowaniu zabaw zagrażających innym
uczniom;
6) reagowania w stosunku do uczniów podejrzanych o stosowanie przemocy wobec innych uczniów;
7) wydawanie polecenia uczniom stosownie do
zaistniałych sytuacji;
8) powiadamia dyrektora szkoły o obecności na
terenie szkoły innych osób nie związanych
praca i nauką ze szkołą.
3. Nauczyciel dyżurujący udziela pierwszej pomocy uczniom, wzywa pomoc.
§ 3. Nauczycielowi dyżurującemu zabrania się:
Opuszczania rejonu dyżurowania bez zapewnienia zastępstwa innego nauczyciela.
§ 4. Uczniom zabrania się
1. Otwierania okien na korytarzach.
2. Niszczenia sprzętu, wyposażenia i dekoracji
korytarzy szkolnych.
3. Biegania po korytarzach szkolnych
4. Korzystania ze stołu do tenisa w czasie lekcji.
5. Przychodzenia do szkoły wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, z wyjątkiem
przypadków uzgodnionych z wychowawcą klasy.
6. Wchodzenia do klasy po dzwonku-bez nauczyciela
7. Przebywania w części piwnicznej bez opieki
nauczyciela.
8. Opuszczania terenu szkoły bez wyraźnej zgody
nauczyciela.
§5. Podczas przerw międzylekcyjnych

uczniowie mają obowiązek

1. Podporządkować się poleceniom nauczyciela
dyżurującego.

2. Na dźwięk dzwonka lekcyjnego, ustawiać się

przed salą lekcyjną i oczekiwać na nauczyciela.
3. Zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu wszystkie przypadki niewłaściwego zachowania innych uczniów.
4. Zachowywać czystość w toaletach i korytarzach.
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