
Обврски на дежурните ученици во ОУ 

„Славчо Стојменски“ - Виница 

УЛОГАТА И ЗАДАЧИТЕ НА ДЕЖУРНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВЛЕЗОТ И 

ХОДНИКОТ НА УЧИЛИШТЕТО 

1. Дежурството на учениците е во означениот ден во време од 7:00 до 12,35 

часот.  

2. Секоја промена треба да биде во согласност со одделенскиот 

раководител, директорот или стручната служба. 

3. На часовите кога се работи писмена или контролна работа или по 

потреба на некој друг час, дежурните ученици присуствуваат на часот и 

се заменуваат со ученици од наредното одделение. 

4. Ако има потреба од таква замена, учениците ја пријавуваат до 

одделенскиот раководител, директорот или стручната служба. 

5. Забелешките од дежурството се вршат во книгата за дежурство. 

6. Задача на дежурните ученици е да ги пријавуваат и да ја воспостават 

врската на лицето кое доаѓа однадвор по некоја потреба со вработените 

во училиштето. 

7. Обврска на дежурните ученици е да извршуваат контрола на лицата 

коишто доаѓаат однадвор,  да ги легитимираат и да ги спроведат до 

потребното место или бараното лице во училиштето. 

8. Доколку бидат забележани некои непожелни инциденти и состојби од 

страна на учениците или други лица, да бидат пријавени кај дежурниот 

наставник или стручната служба. 

9. Влезната врата да биде постојано затворена, а по потреба да се отвора. 

10. Да се извршуваат задолженија само во рамките на училиштните потреби; 

11. Книгата за дежурство да се чува уредно од непотребни забележувања, 

вадење на листови и оштетување. Секое непотребно оштетување ќе се 

казнува. 

12. Дежурните ученици се задолжени  да бараат лична карта од оној кој 

влегува и ако имаат проблем некој да не сака да ја покаже, истото да го 

пријават кај дежурниот наставник; 

13. Дежурните ученици треба на крајот од своето дежурство уредно да го 

потпишат дежурните наставници.  

14. Постапката се повторува секој ден на секое дежурство. 

15. Секоја повреда и неодговорност кон обврските на дежурните ученици 

повлекува предагошка мерка. 

 


