Regulamin dyżurów szkolnych
§ I Postanowienia ogólne:
1. W danym dniu dyżur pełni dwoje uczniów z jednej klasy.
2. Dyżur trwa od godz. 7:45 do 15:00.
3. Dyżur pełnią wszyscy uczniowie klas ponadgimnazjalnych:
- klasy pierwsze i drugie liceum oraz klasy maturalne (tylko w I semestrze);
- klasy pierwsze, drugie i trzecie technikum oraz klasy maturalne (tylko w I semestrze).
4. Wychowawca klasy czuwa nad sprawnym przebiegiem dyżurów pełnionych przez swoich
wychowanków, opracowuje harmonogram dyżurów, przekazuje go do Sekretariatu Szkoły.
5. Harmonogram znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie Wicedyrektora.
6. Dyżurni powinni wyglądać schludnie.
§ II Obowiązki dyżurnego:
1. Punktualne stawienie się na miejscu dyżuru.
2. Aktualizacja danych na tablicach ogłoszeń.
3. Powitanie wchodzących gości, pytanie o cel wizyty, udzielenie potrzebnych informacji oraz
zapisywanie wizyt w zeszycie dyżurów.
4. Dbałość o czystość i porządek w miejscu pełnienia dyżuru, na korytarzach parteru oraz I piętra
szkoły i łącznika do sali gimnastycznej.
5. Informowanie nauczycieli o wszelkich próbach dewastacji sprzętu, urządzeń i wystroju szkoły.
6. Wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.
7. Na stanowisku dyżurnych mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby pełniące dyżur.
8. Fakt pełnienia dyżuru nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania się do zajęć lekcyjnych
na dzień następny oraz uzupełnienia na bieżąco zajęć lekcyjnych.
9. Za karygodne wykroczenia dyżurny może być odwołany z dyżuru, odesłany na zajęcia lekcyjne
oraz ukarany odpowiednią karą regulaminową. Wychowawca wyznacza nowego dyżurnego.
10. Każdy uczeń dyżurny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
11. W czasie trwania dyżuru dyżurni nie mogą opuszczać budynku szkoły – jest to dozwolone tylko
wtedy, gdy wymagają tego przydzielone dyżurnym, przez Dyrekcję lub nauczyciela zadania
do wykonania.
§ III UWAGI:
1. Uczniowie pełniący dyżur mają wpis w dzienniku lekcyjnym : „zwolnienie”.
2. Jeżeli klasa ma nieparzystą liczbę uczniów, wychowawca wyznacza drugiego dyżurnego
w ostatnim dniu dyżurów.
3. Osoby pełniące dyżur mogą korzystać z urządzeń elektronicznych do celów edukacyjnych (laptop,
tablet).
4. Dyżurni wykazują stałą gotowość do właściwego wywiązywania się ze swoich obowiązków.

