
REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH  PODCZAS  REALIZACJI  
PROJEKTÓW        „BEZPIECZNA  PRZERWA”    I   „6  na  6”

w Szkole Podstawowej nr 3 im J.CH. Ruberga

I.     Postanowienia ogólne .
1.      Dyżur uczniowski jest ważnym elementem procesu wychowawczego, uczy uczniów przestrze-
gania porządku, zasad kultury i bezpieczeństwa.
2.      Zadaniem uczniów dyżurujących jest wspomaganie nauczycieli podczas  przerw  śródlekcyj-
nych.
3.      Miejscem dyżurów uczniowskich jest korytarz szkolny  na  parterze  i  szatnie.
4.      Dyżury pełnią uczniowie klas VI  od poniedziałku do piątku  podczas  długich  przerw.
5.      Podziału  dyżurowania uczniów danej klasy ustala opiekun projektu w porozumieniu z wycho-
wawcą. 
6.      Dyżurni   pełnią swoje obowiązki w wyznaczonych rejonach, niedopuszczalna jest samowolna 
zmiana dyżurów.
7.   Dyżur jest nadzorowany przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciela dyżurują-
cego.
 
II. Prawa ucznia dyżurującego
1.      Uczeń dyżurujący może zwracać uwagę innemu uczniowi, który zachowuje się niewłaściwie.
2.      Dyżurny zwraca się o pomoc do nauczyciela dyżurującego w sytuacjach wymagających inter-
wencji.
3.      Uczeń pełniący dyżur zgłasza 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.      Dyżurujący nie mogą zwalniać się ze swoich lekcji przed ich zakończeniem, tłumacząc się obo-
wiązkiem dyżurowania.
3.      Dyżurny nie opuszcza miejsca dyżuru bez ważnego powodu, o konieczności opuszczenia miej-
sca informuje nauczyciela dyżurnego.
5.      Uczeń dyżurny dba o czystość i porządek w miejscu pełnienia dyżuru, o wszelkich próbach de-
wastacji sprzętu, urządzeń i wystroju szkoły informuje nauczycieli.
7.      Uczeń dyżurny zgłasza nauczycielowi dyżurującemu o wszelkich problemach, zagrożeniach dla
bezpieczeństwa, agresji słownej i fizycznej.
8.      Dyżurny opiekuje się młodszymi, słabszymi kolegami i koleżankami oraz staje w ich obronie.
9.      Dyżurny szanuje godność i nietykalność innych uczniów.
10. Uczeń dyżurujący posiada identyfikator, który oddaje opiekunowi SU po zakończeniu projektu.
 
Brak znajomości powyższego Regulaminu nie zwalnia dyżurujących od odpowiedzialności za jego 
realizację.   
 
W dniu 19.10.2015  przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Dopuszczono  do  realizacji  od  dnia  20.10.2015




