
Polska Szkoła Dokształcająca im. św Faustyny 

Regulamin dla Rodziców pełniących dyżur w szkole 
1. Każda rodzina jest zobowiązana do pełnienia przynajmniej jednego dyżuru w roku szkolnym. W 

zależności od ilości rodzin w szkole, może zdarzyć się, że rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko 
uczęszczające do szkoły, będą proszeni o przyjście na dyżur dwukrotnie. Jeśli z jakiegoś powodu rodzic 
nie może odbyć dyżuru w dniu wcześniej przez niego ustalonym, proszony jest o jak najszybszy kontakt 
z osobą odpowiedzialną za dyżury: (Lidia Szewczyk tel. (646) 467 1250 e-mail: llg_04@ymail.com,) 
Prosimy o zgłaszanie się na dyżur 

2. Stawienie się na dyżur o godzinie 8:45 rano 
3. Mierzenie temperatury dzieciom przychodzącym do szkoły 
4. Otoczenie opieką uczniów, którzy czekają na zajęcia lekcyjne.  
5. Podczas zajęć osoba dyżurująca ma obowiązek:  

a) dopilnować porządku na korytarzach i w łazienkach,  
b) zwracać uwagę, aby uczniowie samodzielnie bez pozwolenia nauczyciela nie 

wychodzili z budynku szkolnego,  
c) dbać o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw i zajęć lekcyjnych,  
d) zwracać uwagę na poszanowanie przez uczniów zarówno mienia szkolnego, jak i 

własności innych uczniów,  
e) zwracać uwagę, aby osoby obce nie przebywały na terenie budynku szkolnego,  
f) sprawdzić z nauczycielem, czy osoba odbierająca dziecko ze szkoły jest do tego 

upoważniona,  
g) zwracać uwagę uczniom, którzy niewłaściwie się zachowują,  
h) powiadomić nauczyciela lub dyrektora szkoły o wszelkich zauważonych 

incydentach lub niebezpiecznych przedmiotach przyniesionych przez uczniów na 
teren szkoły.  

i) Sprawdzać, aby wszystkie zewnętrzne drzwi szkoły podczas zajęć były stale 
zamknięte; 

j) Otwierać drzwi wejsciowe po uslyszeniu dzwonka; 
6. Po zakończonych lekcjach do obowiązków dyżurnego należy: 

a) Posprzątać klasy, w których odbywały się zajęcia: zamknąć wszystkie okna i drzwi 
prowadzące na zewnątrz, opróżnić kosze na śmieci i wyłożyć je czystym workiem 
oraz zgasić wszystkie światła, i upewnić się, że panuje ogólny porządek. 

b) pomóc nauczycielom w dezynfekowaniu klas 
7. Sprawdzić porządek w łazienkach i na korytarzach. 
8. Osoba dyżurująca kończy dyżur około godziny 1:30, po  
9. Dyrektor szkoły  

 


