
PRAVILA 

ukrepanj, ravnanj in obnašanja za organizirane dejavnosti 
 
Zaradi varnosti učencev ima šola pravila ravnanja in obnašanja učencev za organizirane dejavnosti.  

 

EKSKURZIJE IN DNEVI DRUGIH DEJAVNOSTI, ki se 
izvajajo zunaj šole 

 
Organizator (ekskurzije, dneva drugih dejavnosti) izdela načrt dejavnosti in v njem predvidi morebitne nevarnosti 
in ukrepe za preprečevanje nezgod. Načrt lahko izdela na osnovi delnih načrtov, ki jih pripravijo posamezni učitelji 
ali vodniki. Pred začetkom dejavnosti mora načrt odobriti ravnateljica. Po končani dejavnosti morajo spremljevalci 
podati pisno analizo dejavnosti. 
 
Načrt dejavnosti mora vsebovati vsaj:  

• namen in potek dejavnosti, 
• opis relacije s časi odhodov, prihodov in morebitnih nastanitev,  
• poimenski seznam udeležencev  ̶  učencev in spremljevalcev,  
• ukrepe za varno izvedbo dejavnosti (varnostni načrt),  
• seznanitev staršev,  
• pripravo učencev in njihove obveznosti,  
• pravila obnašanja,  
• sankcije (vzgojni ukrepi),  
• stroške, ki bremenijo starše. 

 
Vodja mora udeležencem, spremljevalcem, učencem in staršem posredovati ustrezna navodila.  

• Spremljevalci morajo biti razporejeni tako, da so vsi učenci pod nadzorom. Učitelji spremljevalci naj bodo, 
če je le mogoče, razporejeni tako, da spremljajo tiste učence, ki jih poznajo.  

• Na pohodih morajo biti spremljevalci razporejeni na začetku in na koncu skupine učencev.  
• V vozilih (avtobus, vlak) mora imeti vsak svoj sedež, med vožnjo morajo potniki sedeti, ne smejo se 

sklanjati skozi okna. V vlaku je treba preprečiti prehajanje učencev iz vagona v vagon. Na postajališčih in 
peronih je treba poskrbeti za varno čakanje in gibanje.  

• Pri postankih vozil je treba zagotoviti varen izstop. Praviloma najprej izstopi spremljevalec in zagotovi 
varen izstop učencem (nevarnost drugih vozil ipd.).  

• Učenci naj se izogibajo vozil (tudi stoječih), psov in drugih živali (tudi zaradi nevarnosti stekline), naj ne 
trgajo sadežev in rastlin (tudi zaradi morebitne strupenosti).  

• Učence je treba opozoriti, da na te dneve ne prinašajo rezilnih predmetov in drugih predmetov, ki bi 
utegnili biti nevarni.  

• V gostiščih je treba preprečiti naročanje in konzumiranje alkoholnih in energijskih pijač.  
• Spremljevalci se morajo pred temi dnevi pozanimati, ali imajo učenci težje zdravstvene težave (npr.: 

astmatiki, srčni bolniki, epileptiki ...).  
• V primeru nezgode ali bolezni so spremljevalci dolžni poskrbeti za ustrezno zdravniško intervencijo in o 

tem čim hitreje obvestiti starše. Tudi v takem primeru mora vsaj eden od spremljevalcev ostati pri skupini 
učencev.  

• Spremljevalci med potekom dejavnosti ne smejo zapuščati skupine. V izjemnih primerih, ko je to zaradi 
višje sile nujno, morajo za zavarovanje svoje skupine zadolžiti ostale spremljevalce.  
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ŠOLA V NARAVI, TABORI 
 
Za varnost pri izvedbi šole v naravi so odgovorni ravnateljica, učitelji in vaditelji, ki sodelujejo, ter medicinsko 
osebje. 
 
RAVNATELJICA je dolžna priskrbeti zadostno število usposobljenih učiteljev in vaditeljev, če izvajamo šolo v 
odročnih krajih tudi medicinsko sestro ter odrediti sposobnega pedagoškega vodjo.  
 
PEDAGOŠKI VODJA mora biti učitelj, ki obvlada elemente, s katerimi se učenci srečujejo v šoli v naravi. Pedagoški 
vodja organizira in koordinira delo v šoli v naravi (taboru), na terenu pa poskrbi: 

• da bodo vnaprej opravljene in zavarovane vse predvidljive nevarnosti na vadbišču, 
• preveri predznanje učencev, 
• da ima vsaka skupina priročno sredstvo za reševanje oziroma nudenje prve pomoči, 
• odloča o primernosti vremenskih razmer za vadbo, 
• odloča o trajanju vadbe in upošteva, da vadba ne traja več kot dve uri dopoldne ter dve uri popoldne, 
• organizira predavanje o varnosti. 

 
UČITELJ IN VADITELJ neposredno odgovarja za varnost učencev, ki so mu zaupani. To dosega: 

• s pravilnim metodičnim postopkom pri učenju, 
• s pravilno izbiro terena, 
• s stalnim nadzorom pri pouku,  
• skupaj s pedagoškim vodjem oceni primernost vremenskih razmer, 
• poskrbi za red pri pouku, 
• poskrbi za reševanje, če je potrebno, 
• ima pri sebi rekvizit za reševanje (obroč, žogo) in prvo pomoč (zavoj, obliž). 

 
MEDICINSKO OSEBJE 
Če šolo v naravi organiziramo v kraju, kjer učenci in učitelji ne morejo ob potrebi dobiti strokovne medicinske 
pomoči, moramo poskrbeti za medicinsko osebje. Zdravstveni delavec je dolžan opravljati svoje delo po 
zdravstvenih predpisih (preventivnih in kurativnih), pedagoški vodja pa od njega zahteva, da: 

• ima ustrezne pripomočke za prvo pomoč in nujna zdravila, 
• je dosegljiv, če je potrebno, 
• ima predavanja iz prve pomoči, 
• se drži predpisov in dnevnega reda, ki velja za vse udeležence tečaja. 

 
Soodgovorni pri izvedbi so tudi: 

• starši (primerna obleka, oprema, zdravje otroka), 
• prevozniki (brezhibna vozila, primerna vožnja), 
• oskrbniki objektov, kjer učenci bivajo (bivalni pogoji, hrana, pomoč) in reševalne službe, če so 

potrebne. 
 


