NAVODILA ZA DEŽURNEGA UČENCA
Funkcijo dežurnega učenca opravlja vsak učenec od 6. do 9.
razreda.
Svojo nalogo mora izpolnjevati vestno, odgovorno in spoštljivo.
Nosi priponko, kar ga še posebej zavezuje k odgovornemu in
vestnemu opravljanju nalog.
Dežurstvo je častna funkcija.
Dežurni učenec ima mentorja. Mentorica dežurnega učenca je
pomočnica ravnateljice Polona Učakar. V času njene odsotnosti
jo nadomešča Barbara Pertinač. Mentor dežurnega učenca
POŠ je Branko Šketa.
Mentor določa razpored dežurnih učencev in odloča o
zamenjavah. O tem obvesti učitelje.
O zamenjavah za posamezne ure odloča učitelj, ki poučuje tisto
šolsko uro.
Dežurstvo pričenjajo učenci devetega razreda. Mentor pripravi
tedenski razpored dežurnih učencev in ga objavi na oglasni
deski. Učenci so dolžni vnaprej znane odsotnosti sporočiti
mentorju. Vrstni red dežurnih učencev je abecedni. V primeru
odsotnosti je dežurni naslednji učenec po abecedi, manjkajoči
pa na koncu seznama oddelka.

NALOGE DEŽURNEGA UČENCA:
1. Dežurni učenec se ob 8.15 zglasi pri mentorju. Prejme
priponko in list dežurnega učenca. Z mentorjem se
pogovori o vseh nujnih okoliščinah, zaradi katerih bo moral
zapustiti dežurno mesto (pisni preizkus, ustno
ocenjevanje, pisno obvestilo staršev o odsotnosti v času
pouka). Mentor odloči o zamenjavah.
2. Učenec prične z dežurstvom ob 8.25.
3. Osnovna naloga dežurnega učenca je kontrola ob
glavnem vhodu v avli šole: prijazno sprejme vsakogar, ki
obišče šolo: ga pozdravi, zapiše ime in priimek, uro
prihoda in odhoda, in ga pospremi na želeno mesto.
Pokliče učence, ki so jih prišli iskat starši. Vsak
obiskovalec se dežurnemu učencu podpiše v evidenco.
4. Skrbi za urejeno dežurno mesto (miza, list dežurnega
učenca, okolica dežurnega mesta).
5. Je pozoren na dogajanje okoli sebe in opozarja učence na
pravila šolskega reda in discipline. Je vzor.
6. V primeru hujših prekrškov oz. povzročitve škode mora
dežurni učenec takoj obvestiti dežurnega učitelja,
razrednika oz. mentorja.
7. Dežurni učenec skrbi, da so vhodna vrata v času pouka
zaklenjena (8.25–13.50). Odklene lahko le na poziv
učitelja ali če pride kakšen obiskovalec. Med odmorom za
kosilo vrata odklene in jih ponovno zaklene ob 13.05.
8. V času dežuranja učenec opravlja vse svoje šolsko delo.
Sproti prepisuje snov, udeležuje se pisnih preizkusov
znanja in vnaprej dogovorjenega ustnega ocenjevanja.
Zato mora imeti s seboj vse šolske potrebščine tistega
dne.

9. Mesto dežurnega učenca je namenjeno izključno
opravljanju dežurne službe. Drugi učenci se ne smejo
zadrževati pri dežurnem učencu in ga motiti pri delu. Na
mestu dežurnega učenca ni dovoljena uporaba nikakršnih
AV-naprav.
10. Učenec zaključi z dežurstvom ob 13.50. Natančno in
estetsko izpolnjen list dežurnega učenca da v podpis
dežurnemu učitelju PS v avli šole ali učitelju v varstvu. List
in priponko nato odda mentorju.
11. V primeru šolskih prireditev in drugih dejavnosti, ki se jih
udeležijo vsi učenci, se učenec udeleži dejavnosti in ne
opravlja dela dežurnega učenca.

ŠOLA SMO LJUDJE …
Od vseh nas je odvisno, ali bo šola urejena in prijazna …
Zato ne varčuj z nasmehom in lepim odnosom do
vsakogar. Nalogo dežurnega učenca opravljaj častno in
odgovorno, saj si na tem mestu prva oseba, ki jo sreča
obiskovalec šole.

