Gimnazija Moste
Zaloška 49
1000 Ljubljana
VARNOSTNI NAČRT ZA DEJAVNOSTI IZVEN ŠOLE
V skladu z 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018 in 70/2019) urejam pravice in dolžnosti
organizatorjev in udeležencev strokovnih ekskurzij, športnih dejavnosti in drugih organiziranih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.
1.

člen

Za varnost pri izvedbi šolskih dejavnosti izven šole (športni dan, kulturni dan, naravoslovni dan, strokovna ekskurzija, tabor …) so
odgovorni: vodstvo šole, organizator dejavnosti, učitelji spremljevalci in/ali drugi spremljevalci, razredniki, drugi soodgovorni.
2. člen
(vodstvo šole)
Vodstvo šole zagotovi in odredi:
 naročilo za potreben prevoz na osnovi izdelanega programa,
 odredi spremljevalce za zagotovitev varnosti in nadzora,
 število spremljevalcev odredi glede na naravo dejavnosti, težavnost in zahtevnost, pri čemer je v skupini največ 16
dijakov, za smučanje pa največ 12 dijakov.
3. člen
(organizator dejavnosti)
Organizator dejavnosti pred izvedbo zagotovi vsa potrebna soglasja za izvedbo načrtovane dejavnosti. Zagotovi potrebne vodiče in jih
predhodno seznani s predvidenimi nevarnostmi ter jih vnese v načrt dejavnosti.
Organizator dejavnosti pripravi varnostni načrt z naslednjo vsebino:
a. podrobni opis relacije s časom odhoda in predvidenega prihoda,
b. področja s smotrom in načrtom varnostnih ukrepov,
c. poimenski seznam udeleženih dijakov in določenega spremljevalca; sezname dijakov razdeli spremljevalcem najmanj
dan pred načrtovano dejavnostjo,
d. v primeru posebnosti posamezne dejavnosti (npr. plavanje, rafting, smučanje itd.), pri kateri se dijake preda
usposobljenim inštruktorjem in učitelj spremljevalec ni ves čas prisoten ob skupini, organizator/-ji dejavnosti dopolni/jo varnostni načrt z natančnimi navodili spremljevalcem in/ali dijakom.
e. Organizator dejavnosti z navodili za varno vožnjo in izvedbo dejavnosti pisno seznani spremljevalce.
4. člen
(Učitelj spremljevalec in/ali drug spremljevalec)
Učitelj spremljevalec in/ali drug spremljevalec:
a. prejme dan pred odhodom od organizatorja dejavnosti mapo, v kateri so zbrana vsa navodila za izvajanje dejavnosti,
seznam dijakov in varnostna navodila,
b. neposredno pred odhodom preveri prisotnost dijakov pri vseh organiziranih dejavnostih in jim posreduje varnostna
navodila,
c. spremljevalec je dolžan, ne glede na to, če pri dejavnosti sodeluje aktivno ali ne, ves čas spremljati in nadzorovati svojo
skupino dijakov,
d. spremljevalci morajo dejavnost spremljati tako, da imajo kontrolo nad vso skupino,
e. med vožnjo in hojo so spremljevalci razporejeni tako, da se skupina začne in konča s spremljevalcem,
f. spremljevalec ne sme zapuščati skupine do konca dejavnosti,
g. pri opravljanju sprotnih dolžnosti (nabava kart, kosilo ipd.), ko mora spremljevalec zapustiti skupino, za zavarovanje
svoje skupine zadolži enega od ostalih spremljevalcev,
h. v primeru posamezne dejavnosti (npr. plavanje, rafting, smučanje itd.), pri kateri se dijake preda usposobljenim
inštruktorjem in spremljevalec ni ves čas prisoten ob skupini, upošteva navodila organizatorja dejavnosti, kje se v času
dejavnosti zadržuje,
i. vsako oddaljevanje dijakov in spremljevalcev od skupine mora nastati z dogovorom organizatorja dejavnosti,
j. spremljevalec je za dijaka zadolžen od trenutka, ko se pridruži skupini, do tedaj, ko jo zapusti. V primeru, da se dijak
skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti prej, odgovornost zanj sprejemajo starši, kar izjavijo v prošnji za kasnejši prihod
oz. predčasen odhod od skupine, ki jo starši oddajo razredniku, razrednik pa o odobritvi prošnje najmanj dan pred
dejavnostjo obvesti spremljevalca.

5. člen
(ukrepanje v primeru nezgode)
V primeru nezgode ali kakršnih koli zapletov v zvezi z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo spremljevalec poskrbi za varnost dijakov:
a. Obvesti vodstvo šole (če dejavnost poteka v šoli) ali pokliče (ekskurzije, športni dnevi,…dejavnosti izven šole) na tel.
št.: 01 547 41 00, 01 547 41 13 ali na oziroma številko, ki jo dobi od organizatorja.
b. Poškodovancu je potrebno nuditi prvo pomoč in v primerih, ko je to potrebno, pokliče reševalce. Starše oziroma
skrbnike bo o nezgodi obvestilo vodstvo šole.
c. V kolikor dijak ne upošteva šolskih pravil in navodil spremljevalcev, je spremljevalec o tem dolžan obvestiti razrednika
dijaka oz. vodstvo šole in šola bo zoper kršitelja ukrepala v skladu s šolskimi pravili.
d. Če spremljevalec presodi, da dijak zaradi neupoštevanja pravil in navodil onemogoča varno opravljanje dejavnosti, ima
pravico poklicati dijakove starše in zahtevati, da pridejo po dijaka.
e. Učitelj oz. spremljevalec skupaj s ponesrečencem zapiše zapisnik o nezgodi (opis in navedba okoliščin, izjave prič,
dokazno gradivo). Zapisnik skupaj z dokazili odda v tajništvo šole.
6. člen
(Razredniki)
a. najmanj dan pred načrtovano aktivnostjo seznanijo dijake s Šolskimi pravili o vedenju dijakov, učiteljev in
spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, kjer so zapisane pravice in
dolžnosti dijakov ter pravice in dolžnosti učiteljev spremljevalcev in ukrepanje ob kršitvah, ter z določili Šolskih pravil
o hišnem redu, ki veljajo tudi na izvenšolskih dejavnostih,
b. presodijo o upravičenosti prošenj staršev, da se dijak skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti prej, preveri pri
organizatorju dejavnosti, ali je to sploh mogoče ter v primeru odobritve prošnje o tem seznani spremljevalca, v vsakem
primeru pa dijaka.
7. člen
(Prevoz na dejavnost)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Pogoje za vozilo in voznika določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 23/09) ki določa pogoje za vozilo in voznika.
Če šola organizira dejavnost s prevozom, lastni oz. samostojni prevozi niso dovoljeni.
Na avtobusu ali katerem koli drugem prevoznem sredstvu, s katerim potujejo (v nadaljevanju avtobus), dijaki sedijo na
svojih sedežih in med vožnjo ne vstajajo.
Ob prihodu na cilj iz avtobusa najprej izstopi spremljevalec, preveri, če je varno, in nato izstopijo dijaki.
Med organizirano obliko vzgojno-izobraževalne dejavnosti dijaki upoštevajo navodila spremljevalcev in ne zapuščajo
skupine.
Po končani organizirani obliki vzgojno-izobraževalne dejavnosti dijaki vstopijo na avtobus, spremljevalec preveri
prisotnost in da navodila vozniku za odhod.
Ob prihodu na mesto odhoda spremljevalec pregleda avtobus zaradi nastanka morebitne škode, ki bi jo povzročili dijaki
med prevozom, v kolikor so po tleh odpadki, jih dijaki pospravijo, šele nato varno zapustijo avtobus.
Dijaki gredo na organizirano obliko vzgojno-izobraževalne dejavnosti iz mesta, ki je določeno za vse dijake, in se
vračajo na isto mesto nazaj.
V kolikor se dijak želi skupini pridružiti na poti ali prej zapustiti skupino, morajo starši oddati razredniku pisno prošnjo
na predpisanem obrazcu vsaj dan pred odhodom. Razrednik pri organizatorju dejavnosti preveri, ali je glede na načrt
dejavnosti mogoče, da se dijak skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti prej, in če prošnjo staršev odobri, s tem pisno dan
pred odhodom seznani spremljevalca.
8. člen
(soodgovorni)

Soodgovorni pri izvedbi dejavnosti so tudi:
a. starši oz. skrbniki dijaka (primerna obleka, oprema, opozorilo na zdravstvene in druge posebnosti dijaka). Starši so v
primeru, da jih spremljevalec obvesti, da njihov otrok zaradi neupoštevanja pravil in navodil onemogoča varno
opravljanje dejavnosti, dolžni priti po dijaka,
b. prevozniki (brezhibna oprema, primerna vožnja),
c. oskrbniki domov, kjer dijaki prebivajo (bivalni pogoji, hrana, pomoč) ter
d. reševalne službe, če so potrebne.

Varnostni načrt za izvedbo strokovnih ekskurzij in drugih organiziranih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti je sestavni del 48.
člena Šolskih pravil Gimnazije Moste.

