VARNOSTNI NAČRT ZA DEJAVNOSTI IZVEN ŠOLE
Za varnost pri izvedbi šolskih dejavnosti v okviru IDE/OIV so odgovorni vodstvo šole, organizator dejavnosti,
razredniki, učitelji spremljevalci, drugi spremljevalci, drugi soodgovorni.
I. Varnost pri dejavnostih v okviru IDE/OIV (šolske ekskurzije, športne dejavnosti, kulturne prireditve,
obisk podjetij in knjižnic ipd.)
Učitelji zagotovijo pred izvedbo dejavnosti vsa potrebna soglasja za ogled zavarovanih objektov in se seznanijo z
vsebino ogleda. Vodja dejavnosti zagotovi potrebne vodnike. Predhodno jih seznani s predvidenimi nevarnostmi
in jih vnese v načrt ekskurzije. Varnostna navodila obravnavajo pred izvedbo z dijaki.
Vodstvo šole:
- administrativni službi odredi izdelavo naročila za prevoz na osnovi izdelanega programa,
- določi spremljevalce za zagotovitev varnosti in nadzora,
- seznani udeležence ekskurzije z navedeno vsebino navodil,
- določi število spremljevalcev glede na naravo, težavnost in zahtevnost dejavnosti, pri čemer naj bo v
skupini toliko dijakov, kot zahtevajo normativi.
Organizator dejavnosti:
- izdela načrt ekskurzije na osnovi delnih načrtov predmetnih učiteljev,
- se dogovori za izvedbo dejavnosti z izvajalci dejavnosti,
- pripravi varnostni načrt in z njim seznani udeležence dejavnosti,
- našteje področja oziroma objekte ogleda s smotrom in načrtom varnostnih ukrepov,
- izdela poimenski seznam udeleženih dijakov, jih razdeli spremljevalcem in vodjem posameznih skupin
in pri tem določi, kateri spremljevalec je odgovoren za katero skupino,
- odredi administrativni službi pripravo potnih nalogov in naročilnic,
- vse udeležence najkasneje 3 dni pred dejavnostjo seznani s podrobnejšim načrtom izvedbe dejavnosti.
Razredniki:
- najkasneje dan pred načrtovano dejavnostjo dijake opozorijo na Šolska pravila Vegove Ljubljana in
ukrepe ob kršitvi pravil,
- presodijo o upravičenosti prošenj staršev, da se dijak skupini pridruži kasneje oziroma jo zapusti prej, če
je to izvedljivo glede na naravo dejavnosti; starši morajo izpolniti obrazec – prošnjo; če je prošnja
odobrena, o tem seznanijo učitelja spremljevalca in dijaka najkasneje dan pred dejavnostjo.
Vodje in spremljevalci:
- učitelj predmeta prevzame vlogo vodnika, kadar ni možno organizirati poklicnega vodnika;
- pred odhodom in po potrebi tudi med dejavnostjo preverijo prisotnost dijakov, to ustrezno zabeležijo in
po izvedeni dejavnosti o tem obvestijo razrednika in računovodstvo, če je dejavnost plačljiva;
- so odgovorni, da dejavnost poteka v skladu s programom in varnostnim načrtom;
- pri nevarnih ogledih mora vodja ekskurzije odrediti strnjen ogled, pri tem pa se morajo spremljevalci
razporediti tako, da imajo kontrolo nad vso skupino;
- med vožnjo in hojo morajo biti spremljevalci razporejeni tako, da je skupina formirana in zaključena s
spremljevalcem;
- ne smejo zapuščati skupine do vrnitve dijakov nazaj v šolo, prav tako ne pri pohodu niti pri mirovanju;
- pri opravljanju sprotnih dolžnosti (nabava kart, kosilo itd.) mora vodja skupine, če mora za nekaj časa
zapusti skupino, zadolžiti enega od ostalih spremljevalcev za zavarovanje svoje skupine;
- če se dijaki in/ali spremljevalci želijo oddaljiti od skupine, morajo o tem obvestiti vodjo ekskurzije
oziroma skupine;
- dijakom dajo navodila, kako ravnati v primeru, če izgubijo stik s skupino, in jih opozorijo na posledice
nediscipliniranega vedenja;
- ob vrnitvi z dejavnosti pozovejo dijake, da počistijo avtobus, če je to potrebno, in ga zapustijo zadnji.
Neupoštevanje navedenih navodil predstavlja hujšo kršitev delovne dolžnosti delavcev šole in hujšo
kršitev dijakov.

Soodgovorni pri izvedbi dejavnosti so tudi:
- starši oziroma skrbniki dijakov (primerna obleka in druga oprema, opozorilo na zdravstvene in druge
posebnosti dijaka; v primeru, da dijak onemogoča varno opravljanje dejavnosti, so starši oziroma skrbniki
dolžni priti po dijaka);
- prevozniki (brezhibna oprema in primerna vožnja);
- zunanji izvajalci (poskrbijo za varnost pri izvedbi dejavnosti).

II. Varstvo dijakov in delavcev
a. Vodstvo šole je dolžno zagotoviti dovolj učiteljev za spremstvo dijakov v skladu z normativi.
b. Če gredo dijaki na organizirano dejavnost šole peš, jih mora vodja (razrednik ali drug učitelj, ki jih bo
spremljal) opozoriti na vse vrste nevarnosti, ki lahko doletijo posameznika ali skupino: npr. prometno
varnostni predpisi, dijaki naj se ne dotikajo mimo vozečih vozil, tudi ne stoječih, izogibajo naj se živalim, ki
so lahko stekle, naj ne trgajo sadežev in rastlin, saj so lahko strupeni ipd.
c. Če gredo dijaki na organizirano dejavnost z avtobusom ali drugim prevoznim sredstvom, je treba paziti na
naslednje: vsak dijak mora imeti svoj sedež, med vožnjo morajo vsi sedeti na svojih sedežih, nihče se ne sme
sklanjati skozi okna; ob prihodu na cilj iz avtobusa najprej izstopi spremljevalec, da preveri, če je varno, nato
izstopijo dijaki. Če šola organizira dejavnost s prevozom, lastni oziroma samostojni prevozi niso dovoljeni.
Za nadaljnje ravnanje velja vse, kar je navedeno pod točko b.
d. V gostiščih izletniških točk in drugod učitelj spremljevalec skrbi, da dijaki ne bi naročali in pili alkoholnih
pijač, na kar opozori osebje gostišča.
e. Učitelji in vodstvo šole so dolžni poskrbeti, da prihod in povratek na organizirane dejavnosti nista prezgodnja
ali prepozna, da dijaki ne bi v temi sami hodili domov oz. z doma. Če iz objektivnih razlogov tega ni mogoče
preprečiti, se je potrebno s starši dogovoriti, da pripeljejo dijaka do prevoznega sredstva oz. jih tam počakajo.
f. Ob kakršnikoli nesreči so učitelji oz. spremljevalci dolžni poskrbeti za najhitrejšo zdravniško intervencijo
(pokličejo 112) ali prevoz ponesrečenega do zdravnika, zdravstvene postaje ali bolnice in o tem čim hitreje
obvestiti starše. Obvestijo tudi vodstvo šole na številko 01 2444 350. Tudi v takem primeru mora ostati eden
izmed učiteljev pri skupini dijakov.
g. Dijaki, ki imajo zdravstvene težave (npr. astmatiki, srčni bolniki, epileptiki ...) so dolžni o tem obvestiti
učitelja pred izvedbo dejavnosti. Če tega dijak ali njegovi starši oziroma skrbniki ne naredijo, sami
odgovarjajo za posledice, nastale zaradi teh zdravstvenih težav.

Dr. Uroš Breskvar, ravnatelj

V Ljubljani, _______________________
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