
 

REGULAMIN SZKOLNYCH DYŻURÓW 

W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

W POZNANIU 
 

§1 
Dyżury klasowe 

 
1. Dyżur pełniony jest przez klasy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły, 

zespół oceniający i wychowawców klas na początku każdego roku szkolnego. 
2. W czasie pełnienia dyżuru klasa wraz z wychowawcą jest gospodarzem szkoły, organizującym 

przypadające w danym okresie uroczystości, rocznice i imprezy szkolne. Dotyczy to 
uroczystości wyznaczonych przez dyrektora szkoły w planie na dany rok szkolny oraz imprez 
inicjowanych przez klasy dyżurujące. 

3. Obowiązkiem dyżurującej klasy jest natychmiastowe informowanie dyrektora i pracowników 
szkoły o zauważonych nieprawidłowościach na terenie szkoły, boisku i dziedzińcu przed 
szkołą. 
 

§2 
Dyżury w holu przy wejściu głównym 

 
1. Dyżur przy wejściu jest dwuosobowy. 
2. Dyżur trwa od 7:45 do 15:25. 
3. Dyżur pełnią wyłącznie osoby wyznaczone przez wychowawcę klasy. 
4. W dniach popołudniowych spotkań z rodzicami i w przypadku organizacji dodatkowych, 

popołudniowych zajęć w szkole (imprezy szkolne, „drzwi otwarte” itp.) wychowawca klasy 
dyżurnej wyznacza osoby pełniące dyżur w tym czasie i określa ich obowiązki. 

5. W szczególnych przypadkach (zapowiedziany sprawdzian) uczniowie dyżurni mogą być 
zastąpieni przez uczniów z innej klasy (która nie ma w tym czasie lekcji) lub tymczasowo 
zwolnieni z dyżuru. 

6. Obowiązkiem dyżurnych jest: 
a) wpisanie się do zeszytu dyżurów umieszczonego w portierni, 
b) pobranie z portierni i wyłożenie księgi petentów odwiedzających szkołę, 
c) dbanie o estetykę własnego stroju (obowiązuje strój wizytowy) i miejsca dyżurowania 

oraz o porządek w holu szkoły (uprzątnięcie po zakończeniu przerwy holu i 
korytarzy), 

d) powitanie osób wchodzących do szkoły i pożegnanie wychodzących przez powstanie, 
e) dopilnowanie, aby osoby spoza szkoły wpisały się do księgi petentów, 
f) zamykanie drzwi wejściowych na klucz, 
g) kierowanie osób zainteresowanych do sekretariatu, księgowości, gabinetu 

lekarskiego, pokoju nauczycielskiego, bufetu szkolnego itp.  
h) kierowanie osób zainteresowanych spotkaniem z dyrekcją i interesantów 

reprezentujących różne firmy do sekretariatu, 
i) dopilnowanie, aby uczniowie nie wchodzili głównym wejściem do szkoły oraz aby w 

czasie lekcji nie przebywali w holu i na korytarzach, 
j) wykonywanie doraźnych poleceń i prac powierzonych przez dyrekcję, nauczycieli i 

pracowników szkoły, 
k) natychmiastowe informowanie dyrekcji i pracowników szkoły o zauważonych 

nieprawidłowościach na terenie szkoły, boisku i dziedzińcu przed szkołą 
 

 
 
 
 
 



§3 
Dyżury w szatni 

 
1. Dyżury w szatni prowadzone są w ramach pracy wolontariackiej, nie są obowiązkowe. 
2. Dyżur w szatni pełnią osoby, które podpisały „Deklarację udziału w dyżurach w szatni”. 
3. Dyżur trwa od 7.50 do 15.30. 
4. Dyżur wypełniany jest w czasie przerw. Dyżurni wychodzą z lekcji równo z dzwonkiem na 

przerwę i wracają punktualnie na następne zajęcia. 
5. W szatni na przerwie może przebywać co najwyżej dwóch dyżurnych.  
6. Podczas lekcji szatnia zamykana jest na klucz. 
7. Zabrania się uczniom przebywania w szatni podczas lekcji. 

 
§ 3 

Uwagi końcowe 
 

1. Pełnienie dyżurów w holu szkoły jest oceniane przez powołany do tego zespół. 
2. Zespół oceniający, na początku roku szkolnego, ustala zakres i sposób oceny i informuje o 

tym wychowawców klas. Zasady oceny stanowią załącznik do regulaminu. 
3. Wychowawca wraz z klasą wyznacza dyżurnych, planuje działania uczniów w czasie dyżuru i 

jest za nie odpowiedzialny. 
4. Po zakończeniu dyżuru wychowawca omawia wraz z klasą jego przebieg i ustala wstępny plan 

następnych dyżurów. 


