
REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Imielinie

I. Postanowienia ogólne

1.  Dyżur  uczniowski  jest  ważnym  elementem  procesu  wychowawczego,  uczy  uczniów

przestrzegania  porządku,  odpowiedzialności,  zasad  kultury,  bezpieczeństwa  i  postaw

wolontaryjnych na rzecz społeczności szkolnej.

2.  Zadaniem uczniów dyżurujących  jest  wspomaganie  nauczycieli  w  dyżurowaniu,  uczeń

pozostaje pod opieką nauczyciela.

3. Miejscem dyżurów uczniowskich są korytarze szkole oraz łazienki dla uczniów.

4.Dyżury pełnione są na każdym piętrze: 1 uczeń – chodzi po korytarzu szkolnym, 1 uczeń

stoi przy toalecie dla dziewcząt, 1 uczeń- stoi przy toalecie dla chłopców.  

5.  Dyżury  pełnią  uczniowie  klas  siódmych  i  ósmych  od  poniedziałku  do  piątku,

rozpoczynając  od  rozpoczęcia  swoich  lekcji  w  szkole,  podczas  przerw,  według  planu

ustalonego przez Samorząd Uczniowski i wychowawców klas siódmych i ósmych. 

6. Wychowawca klasy wyznacza i odpowiada za dyżur swoich uczniów.

7.  Dyżurni  pełnią  swoje  obowiązki  w  wyznaczonych  rejonach,  niedopuszczalna  jest

samowolna zmiana dyżurów.

8. Każdy dyżurny ma obowiązek noszenia identyfikatora dyżurnego.

9.  Wychowawca  klasy  wraz  z  przewodniczącym  klasy  jest  odpowiedzialny  za  sprawny

przebieg  dyżurów.  Przewodniczący  klasy  odpowiada  za  przekazanie  grafiku  dyżurów  do

dyrektora i woźnej. 

10. Dyżur jest nadzorowany przez nauczycieli dyżurujących.

11. Każdy uczeń obowiązkowo dyżuruje raz w tygodniu. Za dyżurowanie dwa, trzy razy w

tygodniu uczeń otrzymuje uwagę pozytywną. Nie można nikogo obligować do dodatkowego

dyżuru. 

12.  Dyżur nie obejmuje przerw śniadaniowych,  podczas których uczniowie przebywają w

salach lekcyjnych. Korytarze pozostają pod nadzorem nauczycieli dyżurujących. 

13.  Na  przerwach  obiadowych  uczniowie  dyżurujący,  którzy  jedzą  obiad  wyznaczają

wcześniej zastępstwo, wpisując nazwisko zastępującego  w harmonogramie. 

14.W dniu pełnienia dyżuru uczeń odbiera identyfikator u p. H. Soboty- woźnej szkolnej, a po

skończeniu dyżuru oddaje jej identyfikator. 

II. Prawa ucznia dyżurującego



1.  Uczeń  dyżurujący  może  zwracać  uwagę  innemu  uczniowi,  który  zachowuje  się

niewłaściwie.

2. Dyżurny powinien zwrócić się o pomoc do nauczyciela dyżurującego w sytuacjach

wymagających interwencji.

3. Uczeń pełniący dyżur może zgłaszać dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły uwagi

związane z trudnościami przy pełnieniu dyżuru oraz z wszelkimi niebezpieczeństwami, jakie

pojawiają się na terenie szkoły.

4.  Uczeń  dyżurujący  może  podczas  pełnienia  dyżuru  organizować  zabawę  dla  dzieci

młodszych pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

III. Obowiązki ucznia dyżurującego

1. Uczeń dyżurujący ma obowiązek punktualnego stawiania się na miejscu dyżuru.

2. Dyżurny nie opuszcza miejsca dyżuru bez ważnego powodu, o konieczności opuszczenia

miejsca informuje nauczyciela dyżurnego, organizując sobie zastępstwo.

3. Uczeń dyżurujący posiada w widocznym miejscu identyfikator dyżurnego.

4.  Uczeń  dyżurny  informuje  natychmiast  nauczyciela  dyżurującego  o  wszelkich  próbach

dewastacji sprzętu, urządzeń i wystroju szkoły. 

5.  Dyżurny  przestrzega  prawa  ucznia  do  swobodnego  poruszania  się  na  terenie  szkoły  i

przebywania na nim, za wyjątkiem miejsc, gdzie przebywać mu nie wolno.

6. Uczeń dyżurny zgłasza nauczycielowi dyżurującemu  wszelkie problemy, zagrożenia dla

bezpieczeństwa, agresję słowną i fizyczną.

7.  Dyżurny  powinien  wypraszać  przebywających  w  toalecie,  a  nie  korzystających  z  niej

uczniów. 

8.  Dyżurny  opiekuje  się  młodszymi,  słabszymi  kolegami  i  koleżankami  oraz  staje  w  ich

obronie.

9. Dyżurny szanuje godność i nietykalność innych uczniów.

10. Dyżurny swoją postawą stanowi wzór dla uczniów w szkole. 
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