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VARNOSTNI NAČRT ZA IZVAJANJE  DEJAVNOSTI IZVEN ŠOLE 
 
1.  Organizator dejavnosti (učitelj, mentor, strokovni delavec) pripravi program dejavnosti 
(datum, kraj, ura odhoda, prihoda, razpored dejavnosti, seznam sodelujočih učencev).   
 
2. Na osnovi programa vodstvo šole zagotovi in odredi:  

- potni nalog  
- ustrezen prevoz 
- spremljevalce za zagotovitev varnosti in nadzora  glede na naravo dejavnosti 

 
3. Razrednik oz. organizator najmanj dan pred načrtovano aktivnostjo seznani učence s 
programom in :  

 s tem, kaj naj prinesejo s seboj  

 s  pravilnim vedenjem v prevoznem sredstvu med vožnjo, na pločnikih, ob cestah* 

 s pravilnim  vedenjem na dogodku (upoštevanje navodil spremljevalcev, izpolnjevanje 

dogovorjenih obveznosti, kulturno in strpno sodelovanje, čakanje ipd.)* 

 s hišnim redom in pravili, ki veljajo v domovih CŠOD in počitniških domovih oz. hotelih 

 z uporabo mobitela in drugih naprav 

 z varnostjo – spoštovanjem pravil in dogovorov 

 s prepovedjo  pitja alkohola, energijskih pijač, kajenja in uživanja drugih substanc 

*Učenci so s pravili obnašanja seznanjeni že na začetku šolskega leta, zapisana jih imajo tudi 
v publikaciji šole in v Načrtu šolskih poti; le-ta veljajo tudi na dejavnostih izven šole, prilagojena 
konkretni situaciji.  
 
4. Spremljevalci  prejmejo  dan pred odhodom od organizatorja dejavnosti navodila za 
izvajanje dejavnosti in  seznam učencev.  
 
5. Učenci, ki imajo zdravstvene težave (npr. astmatiki, srčni bolniki, epileptiki,...), so dolžni o 
tem obvestiti učitelja pred začetkom dejavnosti. V kolikor tega ne storijo, učenec ali njegovi 
starši sami odgovarjajo za posledice, nastale zaradi teh zdravstvenih težav.  

6. Šola predhodno obvesti lokalno policijsko postajo o odhodih učencev na ekskurzije. 

7. Neposredno pred odhodom  spremljevalci  preverijo prisotnost učencev.  

8. Spremljevalci poskrbijo, da učenci pravilno in varno uporabljajo prometne površine in 
prevozna sredstva. Razporedijo se med učence na začetku, v sredini in na koncu skupine. 
Spremljevalci poskrbijo, da učenci med vožnjo ne motijo voznika, so pripeti z varnostnimi 
pasovi, sedijo na svojih sedežih in s svojim vedenjem ne ogrožajo sebe in drugih.  

9. Vsako oddaljevanje učencev in spremljevalcev od skupine mora nastati z dogovorom vodje 
ekskurzije oziroma skupine.  



 
10. Med organizirano obliko vzgojno-izobraževalne dejavnosti učenci upoštevajo navodila 
spremljevalcev in ne zapuščajo skupine.  
 
11. Spremljevalci so dolžni, ne glede na to, če pri dejavnosti sodelujejo aktivno ali ne, ves čas 
spremljati in nadzorovati svojo skupino učencev.  
 
12. V gostiščih  in drugod spremljevalci skrbijo, da učenci ne naročajo oz. ne  pijejo alkoholnih 
oz. energijskih pijač.  
 
13. Po končani organizirani obliki vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ko učenci vstopijo na 
prevozno sredstvo, spremljevalci preverijo prisotnost (in dajo navodila vozniku za odhod). 
 
14. Ob prihodu domov spremljevalci  pregledajo avtobus zaradi nastanka morebitne škode, ki 
bi jo povzročili učenci med prevozom. V kolikor so po tleh odpadki, jih učenci pospravijo, šele 
nato varno zapustijo prevozno sredstvo.  
 
15. V primeru kakršnekoli nesreče so spremljevalci dolžni poskrbeti za najhitrejšo zdravniško 
pomoč in o tem čim hitreje obvestiti starše (skrbnike) in vodstvo šole. Če je le mogoče, ostane 
z učencem do prihoda staršev (skrbnika) eden izmed njih.  
 
16. V kolikor se učenec želi skupini pridružiti na poti ali prej zapustiti skupino, morajo starši to 
vsaj dan prej  pisno potrditi  oz. izpolniti obrazec, ki je sestavni del tega načrta.  
 
17. Za učenca z izrazito vedenjsko problematiko šola ne more prevzeti odgovornosti za varnost 
izven prostorov šole, zato zanj poskrbi z nadomestnim vzgojno-izobraževalnim delom v šoli.  
 
18. Spremljevalci so  za učence odgovorni od trenutka, ko se le-ti pridružijo skupini, do tedaj, 

ko jo zapustijo. V primeru, da se učenec skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti prej, 

odgovornost zanj za ta čas sprejemajo starši.   

19. Soodgovorni pri izvedbi dejavnosti so tudi: 

 starši oz. skrbniki (primerna obleka, oprema, opozorilo na zdravstvene in druge 
posebnosti).  

 prevozniki (brezhibna oprema, primerna vožnja) 

 oskrbniki domov, kjer učenci prebivajo  

 reševalne službe, če so potrebne. 
 
20. Neizvajanje navedenih navodil predstavlja težjo kršitev delovne dolžnosti delavcev šole in 
težjo  kršitev učencev.  
 
 

(izvleček iz Izjave o varnosti z oceno tveganja) 
 


