
REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. STEFANA CZARNIECKIEGOW RECZU 

 
1. Dyżury uczniowskie w  Szkole Podstawowej im. S. Czarnieckiego w Reczu realizowane są z inicjatywy uczniów oraz 

Szkolnego Koła Wolontariatu od 1 października  2017r. i trwają do 31 maja 2018 r. 
 

2.  Osobą koordynującą sprawne działanie dyżurnych pozostaje opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, wspierany przez 
członków  Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 
3. Głównym celem wprowadzania dyżurów uczniowskich jest udzielenie pomocy dyżurującym nauczycielom, a tym 

samym wpływ uczniów na zapewnienie porządku w budynku szkolnym i na boisku, zapobieganie niewłaściwemu 
zachowania uczniów, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia prywatnego oraz podjęcie działań 
prozdrowotnych. 

 
4.  Dyżurowanie wpływa na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, przygotowuje uczniów do 

pełnienia dodatkowych funkcji w szkole, uczy samorządności, kształtuje w uczniach poczucie 
współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i mienie w szkole, kształtuje umiejętność współpracy ucznia z dyrekcją, 
nauczycielami  oraz pracownikami szkoły, prezentuje wysoką kulturę osobistą uczniów, kształtuje pozytywne 
postawy społeczne. 
 

5. Każdy dyżurny winien być wyposażony w znaczek dyżurnego – plakietkę z napisem: Szkolne Koło Wolontariatu - 
dyżurny 
 

6. Harmonogram pełnienia dyżurów 
Godziny:  

    g. 11.25 – po 4 lekcji 
                 g. 12.30 – po 5 lekcji 
Rejony dyżurowania: 

1. WEJŚCIE GŁÓWNE   
2. WEJŚCIE SP 
3. BOISKO SP 
4. STOŁOWKA 
5. BOISKO GIMNAZJUM  

 
7. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu (za wiedzą wychowawcy klasy) dokona podziału klasy i rozpisze 

umiejscowienie poszczególnych uczniów w strategicznych miejscach szkoły. 
 

8. Dyżury będą pełnione przez członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 
 

9. Właściwie pełnione dyżury podczas przerw będą odpowiednio gratyfikowane  - wpływ na ocenę zachowania.  
 

10. Pod koniec ostatniego dnia dyżurowania przewodniczący danej klasy oddaje komplet znaczków dyżurnego 
opiekunowi Samorządu Uczniowskiego lub wychowawcy. Ewentualne braki należy zgłosić. 

 
11. Obowiązki dyżurnych: 

- czuwać nad bezpiecznym pobytem uczniów w szkole; 
- informować nauczycieli dyżurnych o dostrzeżonej nieprawidłowości dotyczącej życia w szkole; 
- zwracać szczególną uwagę na ewentualne przypadki dewastacji wyposażenia szkolnego; 
- wykonywać w sposób bezzwłoczny wszelkie polecenia nauczycieli; 
- pełnić dyżur w sposób sumienny i kulturalny. 
 

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu 
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