
Samorząd Uczniowski działa w oparciu o plan pracy na dany rok szkolny. W planie pracy ujęte są 

zadania, za których wykonanie odpowiedzialne są Samorządy Klasowe wraz  

z wychowawcami. Do zadań tych należą m.in. przygotowanie uroczystości szkolnej oraz przeprowadzenie 

dyżuru porządkowego na terenie szkoły. 

1. Każda klasa IV-VIII, w wyznaczonym terminie, jest odpowiedzialne za przeprowadzenie dyżuru 

porządkowego. Uczniowie klas VII-VIII pełnią ponadto dwutygodniowe dyżury w stołówce 

szkolnej. 

2. Dyżur porządkowy na terenie szkoły trwa dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach może 

zostać skrócony ze względu na przypadające święta lub inne dni wolne. 

3. Do zadań klasy dyżurującej należy: 

- wspólne z wychowawcą wyznaczenie dyżurnych i przydział miejsca (szatnia, boisko, parter, I piętro, II 

piętro, toaleta dziewcząt i toaleta chłopców). W w/w punktach dyżur powinny pełnić dwie osoby (łącznie 

14 osób). 

- sporządzenie grafiku dyżurów uczniów i zawieszenie go w pierwszym dniu dyżuru na tablicy SU  

w pokoju nauczycielskim oraz przy wejściu do szkoły, 

- przygotowanie oznakowania dyżurnych (estetyczne identyfikatory zawierające informacje dotyczące 

imienia i nazwiska oraz klasy osoby pełniącej dyżur). 

4. Do obowiązków ucznia – dyżurnego należy w szczególności: 

- aktywne pełnienie dyżuru: obecność dyżurnego w wyznaczonym miejscu, dbanie  

o porządek i bezpieczeństwo w miejscu, w którym pełni dyżur, zwracanie się do nauczycieli dyżurujących  

o pomoc w sytuacjach trudnych lub wymagających interwencji osoby dorosłej, 

- noszenia identyfikatora. 

5. Za niewłaściwe pełnienie lub uchylanie się od pełnienia dyżuru uczniowie mogą zostać ukarani: 

- upomnieniem wychowawcy, 

- punktami ujemnymi (WZO – Niewywiązywanie się z obowiązku dyżuru). 

6. Uczniowie lub zespoły klasowe za niewłaściwe pełnienie lub uchylanie się od pełnienia dyżuru mogą 

następnie (po zastosowaniu upomnienia oraz punktów ujemnych) zostać pozbawione prawa aktywnego 

uczestniczenia w życiu szkoły, możliwości uczestnictwa w nieobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, 

dyskotekach, wycieczkach oraz innych imprezach szkolnych.  

Długość okresu pozbawienia prawa aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły ustala wychowawca  

w porozumieniu z opiekunem SU/pedagogiem szkolnym/dyrektorem szkoły. Wychowawca informuje 

dyrektora szkoły o podjętej decyzji. 

 


