REGULAMIN RODZICA DYŻURNEGO
1.

Rodzic pełniący dyżur zapoznaje się ze swoimi obowiązkami przed
pełnionym dyżurem.
2. Informacja o pełnionym dyżurze przekazywana jest z wyprzedzeniem.
3. Jeśli Rodzicowi nie pasuje termin pełnienia dyżuru może go zamienić z
innym Rodzicem, ale po wcześniejszym ustaleniu z Nauczycielem lub
Osobą odpowiedzialną za kontrolę dyżurów (Kierownik szkoły, Członek
Zarządu).
4. Na terenie Szkoły obowiązuje ustalony grafik dyżurów, przystosowany do
możliwości Rodziców dyżurnych i potrzeb Szkoły.
5. Dyżur trwa od 9.00 do 13.00.
6. Dyżurny Rodzic nosi identyfikator z napisem RODZIC DYŻURNY oraz
niebieską kamizelkę z napisem Rodzic Dyżurny.
7. Dyżurny Rodzic spędza czas w korytarzu szkoły, blisko sal lekcyjnych bądź przy sali
lekcyjnej. Może kontrolować zachowanie dzieci podczas przerw na prośbę danego nauczyciela
np. w ogrodzie szkolnym lub na boisku.
8. JEDEN z dyżurnych ZAWSZE pełni dyżur przy drzwiach wejściowych/wyjściowych szkoły.
9. Dyżurny Rodzic dba o bezpieczeństwo i higienę nauki podczas zajęć szkolnych, zwraca
szczególną uwagę na:
• ciszę podczas zajęć lekcyjnych;
• porządek i dbałość o sprzęt szkolny;
• kontrolę czystości w sali po zajęciach;
• zamknięcie okien i drzwi po zajęciach szkolnych;
• pozostawienie sprzętu po zajęciach na swoim miejscu.
10. Rodzic dyżurny:
• pomaga nauczycielowi przy przyjmowaniu dzieci na zajęcia i oddawaniu do
Rodziców/Opiekunów, jak i również:
• odprowadza Ucznia do drzwi toalety i przyprowadza Go do sali lekcyjnej;
• unika sytuacji pozostawania z uczniem sam na sam;
• pomaga w przypadku uszkodzenia ciała Ucznia i informuje osobę upoważnioną do
udzielenia PIERWSZEJ POMOCY;
• nie opuszcza terenu przeznaczonego do pełnienia dyżuru bez informacji innej osobie
dyżurującej;
• zgłasza osobie upoważnionej o niebezpieczeństwie, które może zagrażać zdrowiu lub życiu
Ucznia;
• wykonuje inne czynności służące bezpieczeństwu Uczniom Szkoły;
• dba o to, aby w czasie zajęć szkolnych na terenie szkoły przebywały tylko upoważnione
osoby;
• podsumowuje liczbę Uczniów po sprawdzeniu obecności;
• nie korzysta z telefonu komórkowego w celach prywatnych.

Rodziców dyżurujących nadzoruje jeden z Członków Zarządu lub Kierownik Szkoły. Członek
Zarządu może przypomnieć Rodzicowi dyżurnemu sms-em / e-mailem o Jego obowiązkach.
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