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ŠOLSKA PRAVILA O DEŽURSTVU UČITELJEV 
 
Na podlagi 43. ter 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF,  57/12-ZPCP-2D, 
47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-L, 25/17 – ZVaj) ter Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest 
Šolskega centra Rogaška Slatina ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina sprejema Šolska 
pravila o dežurstvu učiteljev.  
 

1. člen 
(vsebina pravil) 

Ta pravila določajo organizacijo dežurstva učiteljev Šolskega centra Rogaška Slatina, pravice 
in dolžnosti dežurnih učiteljev, dežurna mesta ter sankcije v primeru kršitev tega pravilnika.  

 
2. člen 

(razpored) 
Vsak dan dežurata dva učitelja. Razpored dežurstva izdela ravnateljica.  
 

3. člen 
(trajanje dežurstva in dežurna mesta) 

Dežurstvo poteka v času organiziranega izobraževalnega dela v dopoldanskem, ob 
ponedeljkih pa tudi v popoldanskem času. Učitelja dežurata od 7.45 do 14.10 oz. po 
objavljenem razporedu, ki je izobešen na oglasni deski v pritličju šole.  
 
Dežurna učitelja delata obhode po šoli (vključno z jedilnico) in po šolskem dvorišču med 
prostimi urami, med odmori in še posebej med glavnim odmorom.  
 
Med 5-minutnimi odmori in med poukom imajo status dežurnega učitelja vsi strokovni 
delavci šole. To pomeni, da kadarkoli v šoli ali v okolici šole opazijo kršitelje hišnega reda, o 
tem obvestijo razrednike teh dijakov.  
 

4. člen 
(tretji dežurni učitelj) 

Ravnateljica z razporedom določi tudi tretjega dežurnega učitelja, ki dežura v času glavnega 
odmora.  
 

5. člen 
(zvezek dežurstva) 

Zvezek dežurstva se nahaja v predalu pulta dežurnega dijaka.  
 

6. člen 
(dolžnosti dežurnih učiteljev) 

Glavna naloga dežurnih učiteljev je skrb za izpolnjevanje določil Pravilnika o šolskem redu v 
srednjih šolah in iz njega izhajajočih šolskih pravil. Najpomembnejše naloge, ki iz tega 
izhajajo, so:  

 dežurni učitelj nadzira delo dežurnega dijaka,  

 v primeru odsotnosti dežurnega dijaka poskrbi za njegovo zamenjavo,  

 prepreči zapuščanje šole v copatih,  
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 prepreči kajenje in uživanje drog v šoli, na stopnišču pred vhodom šole in v 
neposredni okolici šole,  

 ukrepa v primeru psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja med dijaki, 

 posreduje na poziv dežurnega dijaka, ob nepravilnostih ukrepa ali o njih obvesti 
vodstvo šole,  

 po potrebi (v okviru pristojnosti) preverja verodostojnost podatkov, ki so jih navedli 
zunanji obiskovalci.  
 

7. člen 
(nadzor in kršitve) 

Nadzor nad izvajanjem dežurstva izvaja ravnateljica. V primeru večkratnega neizpolnjevanja 
določil tega pravilnika ukrepa v skladu s svojimi pooblastili.  
 

8. člen 
(veljavnost) 

Ta pravila začnejo veljati 1. decembra 2018. Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo 
veljati Šolska pravila o dežurstvu učiteljev, ki so stopila v veljavo 1. septembra 2014.  
 

Ravnateljica ŠCRS 
mag. Dubravka Berc Prah 




