
OBOWIĄZKI OPIEKUNA PEŁNIĄCEGO DYŻUR 

NOCNY  w internacie w Zespole Szkół im. Jana 

Kasprowicza   w Jelczu – Laskowicach  

   

1. Dyżur nocny pełni 1 osoba według opracowanego grafiku i zatwierdzonego przez 

kierownika internatu (do dnia 13 września 2018 roku).    

2. Do obowiązków opiekuna pełniącego dyżur nocny poza opieką nad wychowankami 

należy:   

a) zasięgnięcie informacji od wychowawców o stanie liczebnym i stanie zdrowia 

wychowanków,   

b) w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków wezwanie 

pogotowia, straży pożarnej, policji,   

c) informowanie kierownika internatu oraz rodziców uczniów o zaistniałych 

zdarzeniach w ramach zagrożeń wynikających z naruszenia bezpieczeństwa oraz 

sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów,   

d) rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych,    

e) podejmowanie decyzji w bieżących sprawach,   

f) przebywanie na terenie internatu przez cały czas pełnienia dyżuru,   

g) regularne i systematyczne kontrolowanie sypialni uczniów bez naruszania ich 

prywatności i zakłócania ciszy nocnej oraz dbanie o porządek w pomieszczeniach,   

c) zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom,    

d) stała kontrola stanu zdrowia uczniów oraz w szczególności dopilnowanie higieny 

wieczornej i porannej wychowanków,   

e) wydawanie posiłków wychowankom,   

h) zabezpieczenie kluczy do pomieszczeń na czas nocy,   

i) kontrola temperatury w lodówce w internacie,   



j) dbałość o punktualne budzenie uczniów,   

k) odprowadzanie wychowanków na przystanek autobusowy w godzinach porannych 

i opieka nad nimi do czasu odjazdu autobusu do szkoły,   

l) wpisywanie uwag o dyżurze do zeszytu dyżurów nocnych z uwzględnieniem daty 

dyżuru i podpisem opiekuna nocnego,   

m) dokonanie inwentaryzacji w internacie (wyposażenia budynku oraz oględzin stanu 

bazy lokalowej) na początku roku szkolnego (w pierwszym tygodniu 

funkcjonowania internatu)  oraz na końcu roku szkolnego (w ostatnim tygodniu 

funkcjonowania roku szkolnego) i przedstawienie zestawienia kierownikowi 

internatu w protokole zdawczo – odbiorczym,   

n) w ramach dodatkowego zakresu obowiązków  porządkowych przydzielonego 

przez kierownika internatu wchodzi: zamiatanie ciągów komunikacyjnych i mycie 

podłóg na terenie internatu, okresowe mycie okien, odkażanie sanitariatów  i 

kuchni, odśnieżanie i zamiatanie wokół budynku internatu, mycie lodówki, a także 

inne wynikające z zapewnienia czystości pomieszczeń internatu.   

   


