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Член 1
Во рамките на училиштето се воведува одговорен на смена или т.н. дежурство на смена.
Со овој правилник се опфатени обврските, правата, одговорностите, начинот на избор на
одговорен на смена т.е. дежурен како и процесот на спроведување на дежурството.
Член 2
Одговорните на смена се поставуваат од редот на вработените во училиштето по принцип
на ротација.
Член 3
Одговорните на смена се истакнуваат во неделен, месечен или полугодишен распоред
кој го донесува директорот. Пред донесувањето на распоредот директорот е може да го
истакне распоредот за дежурства во облик на предлог.
Член 4
Наставниците се должни да дежураат согласно распоредот за дежурства на наставниот
кадар истакнат на огласна табла. Наставниците се должни да дежураат на приземјето во
училишната зграда (двајца наставници), почнувајќи од 7 часот и 15 минути до 13 часот и
15 минути во првата смена, и од 13 часот и 30 минути до 19 часот и 30 минути во втората
смена.
Член 5
Дежурните наставници за време на дежурствата се должни да внимаваат на редот и
дисциплината на учениците во училишната зграда и внимаваат
- влезните врати да се затворени 5 мин. по ѕвонење на ѕвончето за почеток на час;
-да не дозволуваат учениците да се задржуваат подолго време во ходникот за време на
малите одмори;
-да не дозволуваат пушење пред влезните врати;
-да ги опоменуваат учениците да не внесуваат храна во училниците;
Член 6
Дежурните наставници задолжително водат дневник на настани (Образец 6.) и доколку
забележат несоодветно однесување од страна на ученици (непримерно однесување,
оштетување или уништување на училишниот инвентар, агресивно однесување и сл.)
должни се писмено да ги информираат раководителот на паралелката и педагошко психолошката служба;
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Член 7
При колективно напуштање на наставата, во текот на денот или најдоцна наредниот
работен ден, писмено го информираат директорот/помошник директорот или педагошко
- психолошката служба; (Образец 4)
Член 8
Дежурните наставници водат сметка наставата да се реализира според предвидениот
распоред, забележаните отстапувања задолжително ги внесуваат во дневникот на
настани (Образец 6).
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