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V skladu s Šolskimi pravili Gimnazije Kranj določam 

 

PRAVILNIK O DEŽURSTVU STROKOVNIH DELAVCEV NA GIMNAZIJI 
KRANJ 

 

1. člen  

(zakonska osnova) 

V skladu s Šolskimi pravili Gimnazije Kranj s tem pravilnikom urejam dežurstvo 
strokovnih delavcev (v nadaljevanju učiteljev) na šoli v času organiziranega 
izobraževalnega dela. 

2. člen  

(razpored) 

Vsak dan dežurata dva učitelja. Ko delavec dopolni dogovorjeno starost, je dežurstva 

oproščen. Praviloma je ta starost 63 let. Razpored dežurstva izdela poslovni sekretar 

VIZ šole na osnovi prijav posameznih učiteljev.  

Teden dni pred začetkom novega obdobja dežuranja tajnica pripravi tabelo, v katero se 

lahko vpišejo učitelji po lastni želji (za vsak dan pouka dva). Vpis v tabelo traja tri dni 

od začetka objave. Učitelje, ki se ne vpišejo, razporedi tajnica sama. Dva dni pred 

začetkom novega obdobja dežurstev tajnica objavi dokončni razpored.  

Pomočnik ravnatelja oziroma  poslovni sekretar VIZ vsak dan objavi seznam dežurnih 

učiteljev, prav tako pa objavi seznam učiteljev za nadomeščanje, če je za dežuranje 

določeni profesor ta dan odsoten zaradi bolezni. Za nadomeščanje v primeru drugih 

odsotnosti poskrbi učitelj sam in zamenjavo zapiše v tabelo. 

3. člen 

(trajanje in mesta dežurstev) 

Dežurstvo poteka v dneh pouka od 6.50 do 13.30. 

Pred začetkom pouka dežurajo učitelji pred stopnišči. Dežurna delavca nadzorujeta 

šolske prostore (vključno z garderobo) in šolsko dvorišče med prostimi urami, med 

odmori in po koncu pouka. Vsako uro ob začetku delitve toplega obroka (4. in 5. šolsko 

uro) sta dežurna učitelja izmenično na stopnišču pred kuhinjo in jedilnico ter v avli 

pred izhodom iz šole (v dneh, ko je dežurni, je pouk učitelja v teh urah okrnjen). Po 

pouku dežurni učitelj obvezno pregleda stanje v garderobah. 
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Med 5-minutnimi odmori in med poukom imajo status dežurnega učitelja vsi strokovni 

delavci šole. To pomeni, da če kadarkoli v šoli ali na šolskem dvorišču opazijo kršitelje 

hišnega reda, te vpišejo v dnevnik dežurstva in se ob vpisu podpišejo. 

 

4. člen  

(dnevnik dežurstva) 

O opravljanju dežurstva učitelji vodijo dnevnik dežurstva. V dnevnik vpisujejo: 

• dežurna dijaka, 

• kratko poročilo o vsakodnevnem poteku dežurstva, 

• dogodke, ki niso del običajnega življenja in dela na šoli, 

• morebitno škodo na inventarju, ki so jo opazili med obhodi po šoli, 

• kršitelje hišnega reda.  

5. člen  

(dolžnosti dežurnih učiteljev) 

Glavna naloga dežurnih učiteljev je, da skrbita za izpolnjevanje določil Pravilnika o 

šolskem redu v srednjih šolah in iz njega izhajajočih pravilnikov. Najpomembnejše 

naloge, ki iz tega izhajajo, so: 

• nadzirata delo dežurnih dijakov, 

• vodita dnevnik dežurstva, 

• pred poukom usmerjata dijake v garderobe, 

• dijakom v čevljih ne dovolita vstopa v višja nadstropja (razen v tajništvo po 

copate), v učilnice v pritličju in v telovadnice ter njihove garderobe; 

• preprečita zapuščanje šole v copatih, 

• preprečita kajenje in uživanje drugih drog v šoli in na šolskem dvorišču, 

• ukrepata v primeru psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja med dijaki, 

• od dijakov, ki ne upoštevajo navodil in jih ne poznata, zahtevata, da pokažejo 

dijaško izkaznico oz. drug identifikacijski dokument,  

• po potrebi (v okviru pristojnosti) preverjata verodostojnost podatkov, ki so jih 

navedli zunanji obiskovalci, 

• vsako uro ob začetku delitve toplega obroka skrbita za spoštovanje reda pred 

kuhinjo: nadzirata čas in smer prihoda dijakov na malico, preprečujeta vrivanje 

dijakov itd.; dijake, ki niso na vrsti ali kako drugače kršijo red, obrneta nazaj in 

vpišeta v dnevnik dežurstva kot kršitelje hišnega reda. 

6. člen  

(nadzor in kršitve) 
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Nadzor nad izvajanjem dežurstva izvaja pomočnica ravnatelja z občasnimi obhodi in 

rednim pregledovanjem dnevnika dežurstva. 

Enkratna opustitev dežurstva ali kršenje posameznih določil tega pravilnika je lažja 

kršitev in se sankcionira z dvakratnim dežuranjem v naslednjem obdobju. 

V primeru večkratnega neizpolnjevanja določil tega pravilnika ukrepa ravnatelj v 

skladu s svojimi pooblastili. 

7. člen  

(veljavnost) 

Ta pravilnik sprejme ravnatelj po predhodni obravnavi na konferenci učiteljskega 

zbora. Veljati začne 23. 12. 2020.     

 

Ravnatelj  

mag. Aljoša Brlogar 


