REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH
W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM J. KORCZAKA W CZERSKU
I. Postanowienia ogólne
1. Dyżury uczniowskie wprowadza się, począwszy od drugiego tygodnia września i trwają do
przedostatniego dnia nauki szkolnej w danym roku szkolnym.
2. Dyżury pełnią uczniowie klas VII i VIII, a w semestrze także uczniowie klas VI.
3. Osobą odpowiedzialną za planowanie dyżurów uczniowskich są opiekunowie grup
wiekowych klas VII-VIII oraz VI.
4. Za przygotowanie uczniów do dyżuru i nadzór nad nimi w czasie dyżuru odpowiada
wychowawca klasy.
5. Wychowawca z uczniami przygotowuje wykaz uczniów dyżurujących w wyznaczonych w
regulaminie rejonach szkoły.
6. Każdy dyżurujący ma obowiązek posiadać identyfikator.
7. Dyżur jednej klasy trwa 1 lub 2 tygodnie.
8. Po zakończonym okresie dyżurowania wychowawca dokonuje podsumowania i oceny
pełnionego przez uczniów dyżuru.
9. Głównym celem wprowadzania dyżurów w szkole jest udzielenie pomocy dyżurującym
nauczycielom, a tym samym utrzymanie porządku w budynku szkolnym i na boisku,
zapobieganie niewłaściwemu zachowaniu uczniów, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona
mienia prywatnego i szkolnego. Dyżurowanie
wpływa na zwiększenie poczucia
odpowiedzialności za siebie i innych, uczy samorządności.

II. Prawa ucznia dyżurującego
1. Uczeń dyżurujący może zwracać uwagę innemu uczniowi, który zachowuje się niewłaściwie.
2. Dyżurny może 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.

III. Obowiązki ucznia dyżurującego
1. Uczeń dyżurny 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 dba o czystość i porządek w miejscu pełnienia dyżuru, o wszelkich próbach
dewastacji sprzętu, urządzeń i wystroju szkoły informuje nauczycieli.
5. Dyżurny przestrzega prawa ucznia do swobodnego poruszania się po terenie szkoły i
przebywania na nim, za wyjątkiem miejsc, gdzie przebywać mu nie wolno.
6. Uczeń dyżurny zgłasza nauczycielowi dyżurującemu o wszelkich problemach, zagrożeniach dla
bezpieczeństwa, agresji słownej i fizycznej.
7. Dyżurny opiekuje się młodszymi, słabszymi kolegami i koleżankami oraz staje w ich obronie .
8. Dyżurny szanuje godność i nietykalność innych uczniów

IV. Organizacja dyżurów
1. Uczniowie dyżurują w przerwach po 1,2,3,4,5,6 lekcji.
2. Uczniowie dyżurują w następujących rejonach:
B1 – 2 uczniów
B2 – 2 uczniów
W – 2 uczniów
SZ- 2 uczniów
Parking – 2 uczniów
P1 – 2 uczniów
P2 – 2 uczniów
I 1 – 2 uczniów
I 2 – 2 uczniów
II 1- 2 uczniów
II 2 – 2 uczniów
3. W przypadku deszczu, zimnej lub bardzo mroźnej pogody uczniowie pełniący dyżur na boisku
wzmacniają siły kolegów dyżurujących w budynku.

