REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
IM. POLSKCH OLIMPIJCZYKÓW WE WŁOCŁAWKU
1. Dyżury uczniowskie w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku
wprowadza się począwszy od 14 lutego 2017r., potrwają do przedostatniego dnia nauki
szkolnej w roku szkolnym 2016/2017.
2. Dyżurowanie w naszej szkole ma za zadanie wpłynąć na zwiększenie poczucia
odpowiedzialności za siebie i innych, uczyć samorządności. Zapobieganie niewłaściwemu
zachowaniu

niektórych

uczniów,

zapewnienie

bezpieczeństwa,

podjęcie

działań

prozdrowotnych.
3. Osobą koordynującą sprawne działanie dyżurnych pozostaje wychowawca dyżurującej klasy.
Należy uwzględnić czas wolny przysługujący uczniom podczas przerw i wprowadzić
zmianowość.
4. Wychowawca klasy czuwa nad sprawnym przebiegiem dyżurów pełnionych przez swoich
wychowanków:
a) wyznacza uczniów (oraz ich zastępstwa na wypadek choroby lub innej przyczyny
nieobecności ucznia w danym dniu w szkole) do pełnienia dyżurów w danym dniu.
b) sprawdza, czy osoba wyznaczona na dyżur wywiązuje się ze swoich obowiązków.
5. Każdy dyżurny winien być wyposażony w opaskę dyżurującego z napisem: DYŻURNY.
6. Dyżury będą pełnić uczniowie klas VI podczas przerw:


10.30 – 10.40



11.25 - 11.40,



12.25 - 12.40,



13.25 - 13.40.

7. Klasy VI pełnią dyżury wg poniższego harmonogramu:
Klasa

Data

Osoba odpowiedzialna

6a

Od 14.02.2017 r. do 03.03.2017 r.

Marzena Ziółkowska

6b

06.03.2017 r. do 24.03.2017 r.

Małgorzata Nowacka

6c

27.03.2017 r. do 21 .04.2017 r.

Ewa Kotecka

6d

24.04.2017 r. do 19.05.2017 r.

Elżbieta Kinast

6e

22.05.2017 r. do 22.06 .2017 r.

Joanna Ciesielska

8. Wychowawca klasy dokona podziału i rozpisze umiejscowienie poszczególnych uczniów
w strategicznych miejscach na II piętrze szkoły.
9. Zaleca się, by podział zespołu dyżurującego przedstawiał się następująco:
 w łączniku 2 osoby,
 przy schodach 2 osoby ( okolice sali 208)
 przy toaletach 2 osoby
 przy schodach w okolicy pokoju nauczycielskiego 2 osoby
10. Pod koniec ostatniego dnia dyżurowania przewodniczący danej klasy oddaje komplet
znaczków dyżurnego wychowawcy lub w przypadku nieobecności wychowawcy pozostawia
je w sekretariacie. Ewentualne braki należy zgłosić.
11. Obowiązki dyżurnych:









Punktualne podejmowanie dyżuru.
Nie opuszczanie stanowiska dyżuru podczas jego pełnienia.
Wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.
Informować nauczycieli dyżurnych o każdej dostrzeżonej nieprawidłowości
dotyczącej życia w grupie
Czuwanie nad ładem, porządkiem i zachowaniem dyscypliny przez uczniów
w miejscu pełnienia dyżuru.
Pełnić dyżur w sposób sumienny i kulturalny w godzinach całego pobytu w szkole
Noszenie opaski dyżurnego podczas pełnienia dyżuru.
Zwrócenie
niezniszczonej
opaski
po
zakończeniu
dyżuru.

12. Na stanowisku dyżurnych mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby pełniące dyżur.

11. Za karygodne wykroczenia dyżurny może być odwołany z dyżuru. Wychowawca
wyznacza nowego dyżurnego.
12. Każdy uczeń własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Zapoznałem się z regulaminem dyżurów uczniowskich i zobowiązuję się przestrzegać go :

