OBOWIĄZKI OSOBY DYŻURUJĄCEJ
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Stawienie się na dyżur 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
W razie, gdyby budynek szkolny był zamknięty, przejście na plebanię z prośbą o
otworzenie szkoły.
Otoczenie opieką uczniów, którzy czekają na zajęcia, czyli:
Uczniowie nie powinni wchodzić do klas, aż do przyjścia ich nauczyciela. Proszę
zwrócić uwagę, aby nie biegali po korytarzach, ani nie zrywali dekoracji ze ścian. W
tym czasie osoba dyżurująca jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Kl. V i
VIII nie powinna wychodzic na II pietro bez nauczyciela.
Podpisanie listy dyżurów, która wisi w naszym pokoiku.
Podczas zajęć osoba dyżurująca ma obowiązek:
a. służyć pomocą nauczycielom w robieniu kopii i w innych rzeczach w
zależności od potrzeb danego dnia,
b. dopilnować porządku na korytarzach, w łazienkach i kafeterii,
c. zwracać uwagę, aby uczniowie bez pozwolenia nauczyciela nie wychodzili z
budynku szkolnego, ani też nie kręcili się po innych klasach i korytarzach.
d. dbać o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw i zajęć lekcyjnych,
e. zwracać uwagę na poszanowanie przez uczniów zarówno mienia szkolnego,
jak i własności innych uczniów,
f. zwracać uwagę, aby osoby obce nie przebywały na terenie budynku
szkolnego – zawsze pytać kto i po co przyszedł; gdy uczniowie z
nauczycielami wychodzą, osoba dyżurująca pozostaje w szkole,
g. zwracać uwagę uczniom, którzy niewłaściwie się zachowują,
h. powiadomić nauczyciela lub dyrektora szkoły o wszelkich zauważonych
incydentach lub niebezpiecznych przedmiotach przyniesionych przez
uczniów na teren szkoły.
Po lekcjach upewnić się, że uczniowie nie opuszczają budynku bez upoważnionej
do odbioru osoby. W razie wątpliwości sprawdzić z nauczycielem, czy osoba
odbierająca dziecko jest do tego upoważniona,
Zaopiekować się dziećmi, których rodzicie/opiekunowie się spóźniają. W razie
konieczności do nich zadzwonić i dowiedzieć się, co dalej robić. Rodzice
spóźniający się po odbiór dziecka będą musieli w jakiś sposób zrekompensować
czas dyżurującego,
Upewnić się, że wszystkie światła w łazienkach i na korytarzach na wszystkich
piętrach i w kafeterii są zgaszone, a tablice w klasach na naszym piętrze starte
(zostawić na tablicach wszystko, co jest po angielsku). Nauczyciele sami ścierają
tablice, ale czasami uczniowie wchodzą z powrotem, po wyjściu nauczyciela i
wypisują na tablicy różne rzeczy.
Sprawdzić z nauczycielami, czy nie potrzebują jeszcze jakiejś pomocy i zgłosić
swoje wyjście.
Osoba dyżurująca kończy dyżur ok. godz. 13:15 chyba, że musi otoczyć opieką
nieodebrane dziecko.

