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ŠOLSKA PRAVILA O DEŽURSTVU DIJAKOV 
 
Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS 30/2018) 
ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina sprejema Šolska pravila o dežurstvu dijakov. 

 
1. člen 

(vsebina pravil) 
Ta pravila določajo organizacijo dežurstva dijakov na Šolskem centru Rogaška Slatina ter 
naloge in dolžnosti dežurnih dijakov.  

2. člen 
(dežurno mesto) 

Šolski center ima eno dežurno mesto. To se nahaja v pritličju šole.  
 

3. člen 
(trajanje dežurstva) 

Dijak dežura od 7.45 do 14.05, ob ponedeljkih tudi od 14.05 do konca zadnje ure pouka. Ima 
pravico do običajnega časa za malico, vendar na malico ne sme med glavnim odmorom.  
 

4. člen 
(razpored dežurstva) 

Za mesečni razpored dežurstva dijakov skrbi svetovalna delavka. Razpored je izobešen na 
oglasni deski v pritličju šole.  

 
5. člen 

(naloge dežurnega dijaka) 
Naloge dežurnega dijaka so:  

 vodi zvezek dežurstva (v zvezek vpiše datum dežurstva, ime in priimek dežurnih 
učiteljev ter ime in priimek dežurnega dijaka),  

 v zvezku dežurstva vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole (zunanje obiskovalce 
sprejme, jih pozdravi, na list dežurstva vpiše ime in priimek obiskovalca, razlog obiska 
in osebo, h kateri je obiskovalec namenjen),  

 zunanjim obiskovalcem posreduje potrebne informacije in jih po potrebi spremlja po 
šoli,  

 ob 9.15 gre v jedilnico, kjer v kozarce nalije sok/vodo za dijake, ki pridejo na malico,  

 skrbi za red in čistočo na hodnikih šole (ves čas dežurstva) ter v okolici šole (po 
glavnem odmoru, najkasneje do 10.30, se oglasi pri vzgojitelju v dijaškem domu, kjer 
prevzame vrečo za smeti in druge pripomočke ter pobere smeti v okolici šole in na 
zbirališču ob parkirišču),  

 nosi okrožnice v posamezne razrede in jih preda učiteljem v branje,  

 dijake, ki na hodnikih povzročajo nered in uničujejo šolski inventar, opozori, naj tega 
ne počnejo; če ustno opozorilo ne zaleže, kršitve in kršitelje hišnega reda vpiše v 
zvezek dežurstva in obvesti dežurnega učitelja,  

 kakršno koli nepravilnost takoj javi dežurnemu učitelju ali v tajništvo šole, 

 ob zaključku dežurstva se podpiše v zvezek dežurstva in k podpisu pozove tudi 
dežurnega učitelja,  

 opravlja druga dela in naloge po naročilu delavcev šole.  



Šolska pravila Šolskega centra Rogaška Slatina 

© Šolski center Rogaška Slatina 

6. člen 
(zapuščanje dežurnega mesta) 

V času dežurstva dežurni dijak praviloma ne sme zapuščati dežurnega mesta. Ne sme 
opravljati kurirskih in drugih poslov za dijake.  
 

7. člen 
(zamenjava dežurnega dijaka) 

Zamenjava dežurnega dijaka (npr. v primeru pisnega in ustnega ocenjevanja znanja, ki je 
obvezno tudi za dežurnega dijaka) je mogoča le v dogovoru z dežurnim učiteljem.  
 

8. člen 
(uporaba elektronskih naprav med dežurstvom) 

Uporaba elektronskih naprav med dežurstvom ni dovoljena. 
 

9. člen 
(neupoštevanje pravil dežurstva) 

Neupoštevanje pravil dežurstva se šteje za kršitev šolskega reda in lahko pomeni osnovo za 
vzgojno ukrepanje.  

 
9. člen 

(veljavnost pravilnika) 
Ta pravila začnejo veljati 1. decembra 2018. Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati 
Šolska pravila o dežurstvu dijakov, ki so stopila v veljavo 1. septembra 2014.  
 

Ravnateljica ŠCRS 
mag. Dubravka Berc Prah 




