
Regulamin dyżurów wychowawców grup w ZPR-S

1. Wychowawca obejmujący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wychowanków. Pracuje bezpośrednio
z dziećmi i sprawuje nad nimi stały nadzór.

2. Wychowawca rozpoczyna dyżur zgodnie z rozkładem zajęć wychowawczych (grafikiem pracy) opracowanym przez Dyrektora
placówki oraz ewidencją zastępstw.

3. Wychowawca przed objęciem dyżuru ma obowiązek zapoznania się z informacjami w zeszycie „Z” oraz zebrać informacje od
wychowawcy lub nauczyciela pracującego z grupa bezpośrednio przed nim (przekazującego mu klasę/grupę).

4. Wychowawca obejmuje dyżur poprzez przekazanie grupy od nauczyciela bądź wychowawcy pracującego z grupą
bezpośrednio przed nim. Dowodem przekazania grupy pomiędzy szkołą a ośrodkiem są stosowne podpisy w zeszycie
przekazań. Podczas przekazania klasy / grupy należy bezwzględnie sprawdzić i przekazać jej skład osobowy oraz przekazać
kolejnemu nauczycielowi informacje dotyczące funkcjonowania grupy i istotnych zdarzeń.

5. Wychowawcy w sytuacji łączenia grup (jeśli nie jest to ujęte w grafiku pracy lub ewidencji zastępstw) przydzielają
wychowanków grupy łączonej wskazując imiennie który z wychowanków jest pod opieką konkretnego wychowawcy.

6. Wychowawca pracujący bezpośrednio przed dyżurem nocnym wycisza grupę. Wychowawca rozpoczynający dyżur nocny
przejmuje grupę przygotowaną do snu. Ponadto ma obowiązek skontrolowania wszystkich pomieszczeń mieszkalnych
w obecności wychowawcy zdającego dyżur i sprawdzenia stanu osobowego, zgodnie z zapisem w zeszycie „Z” nocnym.

7. Wychowawca nie może zakończyć dyżuru (pozostawić grupy bez nadzoru) bez przekazania grupy kolejnemu wychowawcy
lub nauczycielowi, który rozpoczyna pracę.

8. Wychowawca realizuje dyżur zgodnie z planem dnia. W razie potrzeby dostosowuje plan dnia do zaistniałych okoliczności
(np. konflikt lub napięta sytuacja w grupie).

9. Wychowawca stara się zapobiegać sytuacjom zagrażającym zdrowiu, życiu wychowanków, egzekwuje przestrzeganie
regulaminu oraz wykonywanie stosownych poleceń przez wychowanków.

10. Wychowawca odpowiada za ład i porządek w placówce. Dba o przestrzeganie Regulaminu ZPR-S przez chłopców,
eliminowanie niebezpiecznych zabaw, bójek, prowokacyjnych zachowań, siedzenia na parapetach, wychylania się przez okno,
biegania po schodach, przesiadywania w toalecie, dba o mienie placówki.

11. Wychowawcy podczas dyżuru współpracują ze sobą, wspierają się, udzielają wzajemnej pomocy (np. w razie potrzeby
wyjścia do toalety , przyjęcia wychowanka wracającego z przepustki, konieczności udzielania pomocy przedmedycznej czy
indywidualnej rozmowy z wychowankiem). Wówczas przekazują opiekę nad swoją grupą wychowawcy pełniącemu dyżur w
innej grupie wychowawczej, proszą o pomoc innych pracowników.

12. Wychowawca przyjmując wychowanka wracającego z przepustki wpisuje do zeszytu „Z” godzinę powrotu z przepustki oraz
rzeczy, które wychowanek zostawia w depozycie.

13. Po zakończonej pracy wychowawca dokonuje bieżących wpisów w dokumentacji: uzupełnia dziennik, wpisuje do zeszytu „Z”
informację o odebranych telefonach, wyjścia, ważne zdarzenia oraz stan grupy. Ponadto co najmniej raz w miesiącu wpisuje
do zeszytu obserwacji informację o funkcjonowaniu wychowanków swojej grupy.

14. Wychowawca nocny ma obowiązek przepisania informacji z zeszytu „Z” do zeszytów obserwacji, a po zakończeniu dyżuru
nocnego ma obowiązek dokonać wpisu w Zeszycie „ZN” nt przebiegu pracy nocnej oraz stanu wychowanków w zeszycie „Z”.

15. Wychowawca nocny sprawdza także czy drzwi i okna są pozamykane, wygasza zbędne oświetlenie, kontroluje stan
sanitariatów i umywalek .

16. Wychowawca oraz opiekun nocny zobowiązani są do systematycznej kontroli wychowanków oraz pomieszczeń.
17. Wychowawca wiodący nadzoruje i odpowiada za koordynowanie pracy w grupie, oraz za kompletność i prawidłowość

wpisów w dokumentacji grupy.
18. Wychowawca w sytuacji gdy wychowanek zgłosi złe samopoczucie udziela pomocy przedmedycznej, w razie potrzeby wzywa

pogotowie. Ponadto powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów, a w uzasadnionych przypadkach informuje
następnie również dyrektora lub wicedyrektora.

19. Wychowawca w sytuacji gdy wychowanek dokona ucieczki na dyżurze, ma obowiązek powiadomić Dyrekcję placówki,
rodziców wychowanka oraz Komendę Policji. Dodatkowo wypełnia kartę zgłoszenia ucieczki nieletniego po czym składa lub
przesyła faxem w KPP w Oławie oraz sporządza notatkę służbową.

20. Wychowawca, który stwierdził zniszczenie mienia ma obowiązek wyjaśnić i wyegzekwować koszty naprawy bądź wymiany
zniszczonej rzeczy.

21. Wychowawca, który stwierdził usterkę ma obowiązek wpisać ją do zeszytu usterek oraz zeszytu „Z”.
22. W razie wątpliwości podczas nieobecności dyrektora i wicedyrektora wychowawca podejmuje decyzję po konsultacji

z pedagogiem lub psychologiem. Kiedy w ośrodku przebywają tylko wychowawcy, głos decydujący należy do wychowawcy
odznaczonego w grafiku czerwoną literą „Z”.

23. Wychowawca pełniący dyżur nocny, przepisuje informacje z zeszytu „Z” do zeszytów obserwacji grup oraz informacje
o kontaktach z rodziną do dzienników wychowawczych.

24. Kwestie nie ujęte w regulaminie regulują inne dokumenty wewnętrzne w tym zakres obowiązków, przepisy prawne,
w szczególności oświatowe.
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