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w Czeladzi
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Podstawy prawne stosowania procedur:

1. Rozporządzenie Edukacji Narodowej  z dnia 22 lipca  2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny    
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz.968 /  z późn. zm. 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. 1991 r. Nr 95 poz. 425/

1. Procedura organizacji przerw śródlekcyjnych

1. Uczniowie po skończonej  lekcji  wychodzą na przerwę, którą  spędzają na korytarzu lub terenie

wokół szkoły. 

2. Wszystkie problemy, zaistniałe konflikty uczeń zgłasza nauczycielowi dyżurującemu.

3.  Za  bezpieczeństwo  uczniów  w  czasie  przerwy  odpowiadają  nauczyciele  dyżurujący zgodnie

z harmonogramem dyżurów.

4. W okresie wiosennym i letnim uczniowie ustalone przerwy mogą spędzać na boisku szkolnym pod

opieką dyżurujących zgodnie z harmonogramem nauczycieli.

5. Po dzwonku na lekcję uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do wyciszenia się i ustawienia

przed salą w oczekiwaniu na przyjście nauczyciela.

2. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczniów podczas przerwy.

1. Uczniowie spędzają przerwy w sposób bezpieczny tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób.

2.  Nie  opuszczają  szkoły  lub  wyznaczonej  strefy  bezpieczeństwa  bez  zgody  nauczyciela

dyżurującego, wychowawcy lub dyrektora szkoły.

3. Po korytarzu i schodach przemieszczają się powoli, zgodnie z ruchem prawostronnym.

4. Zabronione jest siadanie na parapetach, schodach i innych sprzętach.

5.  Plecaki/  tornistry  uczniowie  zostawiają  pod  salą  (koniecznie  pod  ścianą)  tak,  aby  nie  stanowił

zagrożenia dla innych. 

5. Uczniowie mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli.

6.  Uczniowie dbają  o czystość i  porządek w najbliższym otoczeniu,  szanują  mienie  szkoły,  dbają

o cudzą własność.

3. Procedura dyżurów nauczycieli

1.  Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i wchodzi  w zakres

obowiązków nauczycieli.

2. Dyżury nauczycieli pełnione są zgodnie z regulaminem oraz ustalonym harmonogramem.
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3. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom

bezpieczeństwa.

4.  Nauczyciel  niezwłocznie  po  dzwonku  na  przerwę  rozpoczyna  dyżur  w  wyznaczonym  miejscu

zgodnie z przyjętym harmonogramem i opuszcza je wraz z dzwonkiem na lekcje.

5. Nadzorem nauczyciela objęte są: 

- szatnia, 

- sklepik szkolny, 

- stołówka, 

- parter, 

- korytarz na I piętrze, 

- schody, 

- sanitariaty 

-  teren boiska szkolnego w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa (w dni ciepłe bez opadów).

6.  Na  parterze  oraz  I  piętrze w czasie  przerwy  dyżuruje  dwóch  nauczycieli,  a  na  stołówce oraz

w szatni i przy sklepiku dyżuruje jeden nauczyciel.

7.  W  trakcie  pełnienia  dyżuru  nauczyciel  zajmuje  miejsca  umożliwiające  mu  obserwację  całego

obszaru dyżurowania.

8. W miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i  życiu uczniów, wydaje

polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów.

9.  Pełniący  dyżur  niezwłocznie  zgłasza  dyrektorowi  szkoły  lub  innym  pracownikom  zauważone

zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć lub zabezpieczyć.

10. Zawiadamia dyrektora szkoły o mających miejsce podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego

lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.

11. W miarę możliwości ustala winnego dokonania zniszczenia mienia szkolnego podczas pełnienia

dyżuru, powiadamia o tym fakcie wychowawcę ucznia i dyrektora szkoły.

12.  Jeśli  podczas  pełnienia  dyżuru  zdarzył  się  wypadek  nauczyciel  udziela  pierwszej  pomocy

poszkodowanemu i niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, sporządza notatkę z uwzględnieniem

określenia  miejsca  i  przyczyny  wypadku,  rodzaju  wypadku,  zastosowanych  środków  i  własnego

działania.

13. Pełniący dyżur zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych w czasie przerwy.

14. Nauczyciel pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi i nie pozwala,

aby inne czynności przeszkadzały mu w jego rzetelnym pełnieniu. Jest obserwatorem i kontroluje to co

się dzieje na powierzonym jego nadzorowi obszarze.

15. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.

16.  Nauczyciel  przyjmujący  zastępstwo  za  nieobecnego  pracownika  pełni  również  dyżur  w  jego

zastępstwie  w wyznaczonym miejscu.

17.  Dyżury  rozpoczynają  się  o  godzinie  7.40  i  trwają  do  zakończenia  zajęć  lekcyjnych.

18. Dyżury obejmują wszystkie przerwy między zajęciami.

19.  Samowolne  zejście  lub  niewywiązanie  się  z  obowiązku  pełnienia  dyżuru  jest  poważnym

zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy.
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