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Osnovna šola Škofljica

I. UVOD
1. Varnostni načrt Osnovne šole Škofljica temelji na naslednjih dokumentih, ki
vsebujejo določena in dogovorjena pravila obnašanja in ravnanj:
 Vzgojni načrt Osnovne šole Škofljica;
 Pravila šolskega reda Osnovne šole Škofljica
 Hišni red
 Izjava o varnosti pri delu.
 Izjava z oceno tveganja na plavalnem tečaju.
2. Varnostni načrt podrobneje določa pravila primernega in varnostnega vedenja
ter ravnanja:
 ob prihodu v šolo in odhodu iz šole;
 v specializiranih učilnicah (učilnica TIT, učilnica gospodinjstva, učilnica fizike,
učilnica kemije, učilnica računalništva, učilnica biologije, učilnica likovne
umetnosti);
 v telovadnici in igrišču ter zunanjih površinah (med poukom in v času
podaljšanega bivanja);
 v programih in dejavnostih, ki jih šola izvaja na drugih lokacija (športni,
kulturni, naravoslovni in tehniški dnevi, ekskurzije, šole v naravi, tabori,
bivanja v CŠOD …);
 na prireditvah, predstavah in obiskih drugih ustanov, ki se jih udeležujejo
učenci v organizaciji Osnovne šole Škofljica;
 v prevoznih sredstvih, s katerimi šola organizirano odhaja na dejavnosti, ki se
izvajajo izven zavoda;
 na pohodih;
 v knjižnici, ki delujejo v skladu s knjižničnim redom (priloga Varnostnemu
načrtu).
3 PRAVILA VARNOSTI IN VARNOSTNI UKREPI
Med šolskim letom se srečujemo tudi z raznimi poškodbami učencev in zaposlenih,
zato je skrb za njihovo varnost izrednega pomena. Da preprečimo poškodbe, smo vsi
dolžni spoštovati varnostne ukrepe in nanje opozarjati učence. To velja pri
dejavnostih znotraj in zunaj zavoda.
3.1 Pouk tehnike in tehnologije
-

Za varnost učencev pri pouku tehnike in tehnologije je odgovoren učitelj
predmeta, ki mora ob začetku šolskege leta seznaniti učence z varnostnimi
predpisi in in vedno poskrbeti za njihovo dosledno upoštevanje. Prav tako se
morajo učenci seznaniti z varnostnimi ukrepi in jih vedno upoštevati.
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Učilnica za tehniko in tehnologijo je med odmori zaklenjena. Vanjo lahko
vstopajo učenci le v spremstvu učitelja.
Učenci ne smejo vstopati v delavnični del brez dovoljenja učitelja.
Učenec ne sme samovoljno zaganjati strojev ali ravnati z njimi.
V učilnici oz. delavnici se morata vzdrževati red in čistoča. Prehodi med
delovnimi mesti ne smejo biti založeni in onesnaženi. Hrup in nemirno
sprehajanje po delovnem prostoru povzročata nered.
Učenci morajo imeti v času pouka oz. uporabe prost dostop do orodij. Po delu
se orodja pospravijo na odrejena mesta.
Učenec je dolžan po delu svoje delovno mesto očistiti in zapustiti urejeno. Pri
čiščenju uporablja pripomočke za čiščenje, kot so: metla, omelo, ščetka in
krpe.
Pri delu, kjer odletavajo delci, se praši in se zgoščujejo hlapi, je obvezno
uporabljati varnostna očala in maske.
Strojno orodje mora imeti zaščitene tiste dele, ki lahko zagrabijo človeka ali ga
urežejo pri delu.
Pri delih na strojnem orodju je obvezno delovno oblačilo s tesno se
prilegajočimi rokavi v zapestju, brez frfotajočih delov v pasu in trakovi ali rute,
ki preprečujejo, da bi se lasje ujeli v vrteče dele orodij.
Učenec ne sme samostojno zaganjati strojev. Pri strojih delata vedno po dva
učenca pod nadzorstvom učitelja.
Napake na strojih in čiščenje stroja odpravljamo le takrat, ko stroj miruje.
Ko je stroj v pogonu, se tisti, ki dela z njim, ne sme odstraniti od stroja. Če
mora stopiti stran, stroj izključi in odide, ko se stroj ustavi.
Umazane roke slabijo prijemanje orodij. Orodja uporabljamo s čistimi rokami.
Učenci se ne smejo igrati z električno napeljavo. Pri delu z električnimi
pripravami je treba uporabljati orodja z izoliranimi ročaji in se strogo držati
varnostnih predpisov.
Dela z lahko vnetljivimi materiali opravljamo na določenih mestih, ki ne smejo
biti blizu grelnih naprav in delovnih mest.
Vsi stroji in aparature v učilnici za tehnično vzgojo morajo brezhibno delovati.
Za spravljanje in delo s strupenimi in jedkimi snovmi se določijo posebni
prostori. Pred delom z njimi mora učenec natančno vedeti, kako mora z njimi
ravnati. Učenci ne smejo z njimi razpolagati sami.
V vsaki učilnici oziroma delavnici mora biti gasilna priprava. Rok obnavljanja
vsebine gasilne naprave je določen in označen na pripravi. Rokov se moramo
točno držati. Za to skrbi vodja kabineta oziroma učitelj tehnike in tehnologije.
V kabinetu ali delavnici je omarica s priročno lekarno za prvo pomoč. Prvo
pomoč nudi učencu učitelj tehnike in tehnologije, ki se ob nezgodi nahaja v
učilnici. Po nudenju prve pomoči, če je potrebno, obvesti starše in se dogovori
o nadaljnjih postopkih.
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Uporaba obdelovalnih orodij in strojev pri tehniki in tehnologiji v osnovni šoli
poteka po predlogu ministrstva za šolstvo in po legendi, ki je sestavni del
Izjave o varnosti.

3.2 Pouk fizike in kemije
-

-

-

-

Za varnost učencev pri pouku fizike oz. kemije je odgovoren učitelj predmeta,
ki mora ob začetku šolskege leta seznaniti učence z varnostnimi predpisi in in
vedno poskrbeti za njihovo dosledno upoštevanje. Prav tako morajo učenci
poznati varnostne ukrepe in se jih vedno držati.
Učilnica za fiziko in kemijo je med odmori zaklenjena. Vanjo lahko vstopajo
učenci le v spremstvu učitelja.
Učitelj kemije in fizike mora biti temeljito pripravljen na izvajanje poizkusov pri
pouku. Pri eksperimentiranju, pri katerem nastajajo zdravju škodljivi plini,
morajo biti dani pogoji za dobro zračenje.
Učitelj mora učence pravočasno in temeljito seznaniti z nevarnostmi, ki so
lahko posledica uporabe kemikalij in aparatur npr. onesnaženi zrak z SO2,
CL2, 42S, z dušikovimi oksidi in ostalimi jedkimi ter strupenimi kemikalijami.
Z električnimi napravami lahko ravnajo učenci le pod nadzorom učitelja.
Vse kemikalije morajo biti varno zaklenjene. Dostop do kemikalij je dovoljen
samo pod učiteljevim nadzorstvom.
Še zlasti mora učitelj stalno kontrolirati lahko vnetljive snovi in oksidante
zaradi preprečevanja požara.
Pred vsako uro eksperimentiranja naj učitelj preveri reagente, aparature in
procese.
Učitelj naj upošteva navodila v zvezi z varnostjo, ki so podana v učbenikih
kemije in fizike in z varnostnimi ukrepi seznani tudi učence.
Učitelji in učenci morajo pri delu z nevarnimi snovmi obvezno uporabljati
osebno varovalno opremo.
Strogo prepovedano je odpiranje instalacijske omarice z varovalkami.
Učenci uporabljajo razstavljene merilne instrumente v skladu z učiteljevimi
navodili.
Učitelj učence
seznani s pomenom in občutljivostjo interaktivne table
(dotikanje, pisanje, brisanje z gobo, občutljivost na vlago …) in jim da
ustrezna navodila za ravnanje s tablo (skrbno ravnanje s pripomočki za
interaktivno tablo, zadrževanje v bližini table …).

3.3 Pouk biologije
-

-

Za varnost učencev pri pouku biologije in naravoslovja je odgovoren učitelj
predmeta, ki mora z varnostnimi predpisi seznaniti vse učence in poskrbeti za
izvajanje le-teh, učenci pa morajo upoštevati učiteljeva navodila in se držati
varnostnih predpisov.
Učilnica biologije je med odmori oz. kadar v njej ne poteka pouk, zaklenjena.
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Učenci vstopijo v učilnico samo v spremstvu učitelja. V primeru, da je učilnica
odklenjena, učenec vanjo vstopi samo z vednostjo učitelja.
Učenci so odgovorni za urejenost učilnice in učitelju morajo takoj sporočiti, če
opazijo, da je oprema poškodovana.
Aparatur (mikroskopi, projektor …) učenci ne smejo sami uporabljati.
V primeru dela z mikroskopi, učitelj poda učencem natančna navodila. Učenci
jih lahko uporabljajo samo v skladu z njimi.
Pri eksperimentalnem delu so učenci pravočasno in ustrezno obveščeni o
nevarnostih in poteku dela, zato morajo strogo upoštevati varnostna navodila
učitelja.
Učenci učila, ki so namenjena eksperimentiranju učencev, ne poskušajo
popravljati, razstaviti, predelati, zamenjati… Vsako napako v delovanju javijo
učitelju.
Pred začetkom dela z naravnimi materiali (rastline, pelod, arome …) učitelj
obvezno vpraša učence za morebitne alergije. Učenec je učitelju dolžan
povedati, če ima v zvezi s tem zdravstvene težave oz. morajo na zdravstvene
težave svojega otroka opozoriti učitelja starši.
Razstavljanega biološkega materiala učenci ne smejo sami premikati, dajati v
usta ali uničevati.
Biološki material, ki ga prinesejo učenci, se mora oddati učitelju v pregled.
Po končanem eksperimentalnem delu z biološkim materialom si morajo učenci
obvezno umiti roke.
Učencem ni dovoljeno brskati po omarah z razstavljenimi učili.

3.3.1 Pravila za zagotavljanje
naravoslovja in biologije


















varnosti

pri

poskusih

iz

V učilnici med izvajanjem poskusov ne jemo in ne pijemo.
Pred izvajanjem poskusa natančno preberemo navodila za delo.
Pri delu vedno upoštevamo varnostne oznake in navodila.
Med izvajanjem poskusov dosledno upoštevamo navodila učitelja.
Pred izvajanjem poskusa se ustrezno zaščitimo:
vedno nosimo zaščitna očala;
če je potrebno, uporabimo zaščitne rokavice;
dolge lase spnemo.
Kemikalij, bioloških materialov in ostalih snovi za izvajanje poskusov nikoli ne
okušamo.
Pri vonjanju kemikalij moramo biti zelo previdni.
Pri segrevanju snovi smo previdni. Ustje posode vedno obrnemo stran od sebe
in ostalih. Posodo med segrevanjem večkrat stresemo, da ne pride do
pregretja tekočine.
Če pride kemikalija v stik s kožo, kožo speremo z veliko količino vode.
Odpadke, ki so nevarni za okolje, ločeno zbiramo.
Po končanem izvajanju poskusov pomijemo kemijski pribor in pospravimo za
seboj.
Učilnico po poskusih prezračimo.
Imamo obute nedrseče copate.
Vsako razbitje steklovine takoj sporočimo učitelju.
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3.4 Pouk gospodinjstva
-

-

-

-

-

-

-

Za varnost učencev pri pouku gospodinjstva je odgovoren učitelj
gospodinjstva, ki mora z varnostnimi predpisi seznaniti vse učence in poskrbeti
za izvajanje le-teh, učenci pa morajo upoštevati učiteljeva navodila in se držati
varnostnih predpisov.
Učenci počakajo učitelja pred učilnico gospodinjstva, vstop je dovoljen le v
spremstvu učitelja.
Učenci v učilnico vstopajo v nedrsečih copatih.
Učenci pri pouku upoštevajo učiteljeva navodila za delo. V nasprotnem
primeru ostanejo v razredu in pod učiteljevim nadzorom opravljajo druga dela.
Pri praktičnem pouku učenci nosijo predpisano delovno obleko in ustrezno
obutev.
Pred praktičnim delom vsak učenec poskrbi za osebno pripravo
(odstranjevanje nakita na rokah, temeljito umivanje rok, zaščita obleke s
predpasnikom, zaščita las s pokrivalom).
Učitelj in učenci so še dodatno pozorni pri pripravi jedi za učence, ki imajo
določeno dietno prehrano.
Previdni so pri delu ob štedilniku, z rezalniki, z mešalniki, pri delu z ostrimi
predmeti je potreben še dodaten nadzor učitelja.
Učenci morajo biti pazljivi pri mehanski obdelavi živil z ostrimi noži, strgalniki
in pri uporabi ter čiščenju večnamenskega kuhinjskega pripomočka
(multipraktika) ter pri ostalem delu z ostrimi predmeti.
Učenci vključijo štedilnik le z dovoljenjem učitelja.
V primeru mokrih tal le-te obrišejo s suho krpo.
Ko učenci pripravljajo hrano pri štedilniku, se od njega ne smejo oddaljevati.
Če morajo stopiti stran, o tem obvestijo sošolca ali učitelja.
Pri toplotni pripravi hrane (pri štedilniku) je potrebna še posebna previdnost
(vroča maščoba, vrele tekočine …), da se učenci ne poškodujejo.
Pri delu z električnimi pripravami se je potrebno strogo držati varnostnih
predpisov.
Čiščenje električnih pripomočkov (električni mešalnik, električni nož,
multipraktik, pasterizator… ) učenci opravljajo le takrat, ko le-ti niso priključeni
v električno omrežje.
Učenci so previdni pri polaganju (pobiranju) posode v oz. iz pomivalnega
stroja.
Učenci ne smejo stikati po omarah, predalih in hladilniku v učilnici.
Med delom skrbimo, da ne prihaja do nepotrebnega hrupa. Pri praktičnem
delu skrbimo za racionalno uporabo energije, vode in čistil ter varujemo
okolje.
Gospodinjska učilnica se prezrači le v prisotnosti učitelja.
Odpadke odlagajo ločeno (biološki in drugi odpadki).
Učenci svoje delovno mesto pospravijo in zapustijo urejeno. Za čiščenje
uporabljajo pripomočke (metlo, krpo, gobico, ščetko, kuhinjske krpe, krpe za
brisanje tal …).
V učilnici praktičnega pouka je kovček za prvo pomoč in gasilni aparat. Prvo
pomoč nudi učencu strokovni delavec, ki se ob nezgodi nahaja v učilnici. Po
nudenju prve pomoči strokovni delavec seznani z dogodkom razrednika,
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starše, ravnateljico, v nujnih primerih pa tudi zdravnika in reševalno službo. O
nezgodi, poškodbi in nudenju prve pomoči strokovni delavec napiše zapisnik.
V primeru neupoštevanja pravil varnosti, s čimer bi bila lahko ogrožena
varnost učenca ali drugih udeležencev, učitelj učenca izključi iz praktičnega
dela.
Pravila za varnost pri delu so izpostavljena na vidnem mestu.
Po končanem delu učitelj skupaj z učenci preveri, ali so gospodinjski aparati
izklopljeni ter prostor zaklene.
O morebitni napaki ali okvari aparature ali stroja učitelj takoj obvesti hišnika.

3.5 Pouk računalništva
-

-

-

-

-

-

-

-

Za varnost učencev v učilnici računalništva je odgovoren učitelj, ki mora z
varnostnimi predpisi seznaniti vse učence in poskrbeti za izvajanje le-teh,
učenci pa morajo upoštevati učiteljeva navodila in se držati varnostnih
predpisov.
Učenci pred začetkom pouka v računalniški učilnici počakajo pred učilnico in
vstopijo le ob spremstvu učitelja.
V računalniški učilnici se učenci ne smejo zadrževati sami, brez nadzora ali
dovoljenja odrasle osebe oziroma učitelja.
Računalniška učilnica mora biti po pouku ali drugi aktivnosti obvezno
zaklenjena, za kar poskrbi učitelj oziroma odrasla oseba, ki jo je pred tem
uporabljala.
V računalniško učilnico je prinašanje in uživanje hrane ter pijače prepovedano.
Učenci delajo, uporabljajo programe in programsko opremo po navodilih
učitelja. Brskanje po spletnih straneh, klepet v klepetalnicah, igranje
računalniških igric, nevljudno pisanje in pošiljanje elektronske pošte,
poslušanje glasbe iz računalnika, gledanje video posnetkov, prenašanje
podatkov z medmrežja in kakršne koli nastavitve računalnika ni dovoljeno,
razen, če je to del učnih vsebin, ki jih prisoten učitelj dovoli in vodi pod
nadzorom.
Svojih zgoščenk, USB ključev in drugih prenosnih medijev učenec ne sme
uporabljati, razen če nima za to dovoljenja učitelja.
Učitelj, ki je v računalniški učilnici sam ali z učenci, je dolžan vsako
spremembo, pomanjkljivost ali napako na programski ali strojni opremi, ki jo
opazi, takoj javiti računalnikarju.
Učitelj poskrbi za redno zračenje računalniške učilnice in po odhodu zapre
okna. Preveri, če so vsi računalniki, projektor, klimatska naprava in luči
izklopljene.
V primeru neupoštevanja pravil varnosti, s čimer bi bila lahko ogrožena
varnost učenca ali drugih udeležencev, učitelj učenca izključi iz praktičnega
dela.
V primeru hujših poškodb računalniške opreme, odrasla oseba oziroma učitelj
napiše zapisnik nastale poškodbe in o tem obvesti računalnikarja –
organizatorja informacijskih dejavnosti.
Namerno ali nepremišljeno povzročanje nevarnosti ali škode se po Hišnem
redu in Šolskih pravilih obravnava kot težja ali lažja kršitev.
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3.6 Pouk likovne umetnosti
-

-

-

-

Za varnost učencev pri pouku likovne umetnosti je odgovoren učitelj
predmeta, ki mora seznaniti učence z varnostnimi predpisi in poskrbeti za
izvajanje le-teh, učenci pa morajo upoštevati učiteljeva navodila in se držati
varnostnih predpisov.
Učilnica za likovno umetnost je med odmori zaklenjena. Vanjo lahko vstopajo
učenci le v spremstvu učitelja.
Učenci ne smejo vstopati v likovni kabinet brez dovoljenja učitelja.
Učenci pred začetkom ure opozorijo učitelja na neurejenost, poškodbe opreme
v razredu ali na mestu, kjer sedijo.
Na začetku učne ure učenci pripravijo materiale, pripomočke, orodja in izdelke,
na koncu ure pa jih pospravijo na dogovorjena mesta, odpadke pa v koš.
Učenci imajo lahko zaščitna oblačila, ki jih prinesejo od doma.
Orodja, kot so škarje, olfa noži, nožki za linorez, koničaste igle, morajo biti v
času uporabe v neposredni bližini učenca in učenčevega delovnega mesta.
Učitelj učence opozori na varnost pri delu z omenjenimi orodji in učenci jim
morajo upoštevati.
Učenec je dolžen po delu svoje delovno mesto očistiti in zapustiti urejeno,
dežurni učenci po potrebi očistijo pomivalna korita, pometejo tla ipd.
Učitelj poskrbi za redno zračenje likovne učilnice in po odhodu zapre okna in
zaklene vrata. Po zadnji uri pouka izključi računalnik in projektor ter ugasne
luči.
V primeru neupoštevanja pravil varnosti, s čimer bi bila ogrožena varnost
učenca drugih udeležencev pouka, učitelj izključi učenca iz praktičnega dela.
Namerno ali nepremišljeno povzročanje nevarnosti ali škode se po Hišnem
redu in Šolskih pravilih obravnava kot kršitev.

3.7 Varnostni ukrepi v večnamenski športni dvorani, telovadnici, na
športnih igriščih in v garderobah
-

V telovadnici in športni dvorani mora biti pred začetkom šolskega leta
pregledano in popravljeno vse telovadno orodje, da ne bi prišlo pri pouku
športa do nesreče.
Vsako okvaro orodja med šolskim letom je treba javiti hišniku, med tem pa se
okvarjenega telovadnega orodja ne sme uporabljati.
Učenci morajo biti pri pouku športa oblečeni tako, da njihova obleka ne more
povzročiti nesreč (preširoke majice, neustrezni drseči copati, ne speti lasje
ipd.).
Učitelji morajo pri težjih vajah skrbeti za varno izvedbo vaj, tj. da varujejo
učence pri izvedbi sami ali s pomočjo učencev.
V telovadnici, športni dvorani in na igrišču učenci ne smejo biti brez
nadzorstva.
Igrišče pri šoli in naprave na njem morajo biti ustrezno urejene, pregledane in
varne.
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-

Učitelji učence opozorijo na prepovedane aktivnosti in pripomočke, ki ogrožajo
zdravje ali varnost posameznika ali drugih še posebno uporabo palic, kamnov
ipd.
Prav tako jih posebej opozorijo na nevarne točke oz. mesta (transformator,
ograja, obešanje na gole, koše, zapornico…).
V garderobi se morajo učenci držati naslednjih pravil:
v garderobo ne nosijo hrane oz. je tam ne jedo,
v garderobo vstopijo šele, ko je predhodna skupina v celoti zapustila prostor;
v garderobi se mirno pripravijo na pouk športa (se preoblečejo v športna
oblačila, ob predhodnem naročilu učitelja se preobujejo v športne copate ter si
zavežejo, spnejo lase);
prostor zapustijo le v primeru, da morajo na stranišče (do stranišč pri plesni
dvorani se napotijo v čistih copatih), drugače počakajo na učitelja, ki jih
pospremi v dvorano, telovadnico ali na igrišče;
med preoblačenjem ne motijo učencev v sosednjih garderobah s trkanjem po
vratih;
pipo za vodo odpirajo po potrebi ter jo vedno za seboj tudi zaprejo;
v primeru, da so zadnja vrata v garderobi odprta, o tem takoj obvestijo
učitelja, da jih ta zapre.
V primeru poškodbe ali nezgode učitelj učencu nudi prvo pomoč in ustrezno
ukrepa. Komplet prve pomoči je v kabinetu. Po nudenju prve pomoči učitelj z
dogodkom seznani razrednika, starše, ravnatelja, v nujnih primerih pa v
sodelovanju z vodstvom šole pokliče reševalce in zdravnika. O nezgodi,
poškodbi in nudenju prve pomoči napiše zapisnik.

4 VARNOSTNI UKREPI PRI RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH
4.1 Varnostni ukrepi med odmori
-

-

Med odmori so v učilnici učitelji, ki so imeli pouk v učilnici (dežurstvo).
Po končani učni uri, če v učilnici ni več pouka, le-to zaklenejo.
Pri poteku pouka poskrbijo, da sta v učilnici red in disciplina. Prav tako je
dolžnost vsakega posameznika, da skrbi za red in spoštovanje hišnega reda
tudi na hodnikih, v šolski avli in jedilnici.
Učitelj mora biti obvezno prisoten ves čas odmora in mora imeti pregled in
kontrolo ter možnosti takojšnjega posredovanja pri učencih.
Na vadbenem, igralnem prostoru naj bo takšno število učencev, ki omogoča
normalno in varno igro.
Uporabljati moramo starosti, sposobnostim in znanju učencev primerne
rekvizite. Pri tem moramo upoštevati terenske pogoje.
Pred uporabo mora vodja skupine pregledati orodje oziroma igrala, če slučajno
niso poškodovana in bi lahko povzročila nesrečo.
Med potekanjem aktivnega odmora mora biti učitelj pozoren na morebitne
dejavnike, ki bi lahko povzročili nesrečo in jih mora sproti odstranjevati (bližina
vode …).
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Uporabljamo predvsem vsebine aktivnega odmora, ki jih učenci že obvladajo.
V času aktivnega odmora se ne sklicujejo sestanki učiteljev.
V prostorih naj se igra, vadi ob odprtih oknih. Učenci naj slečejo vrhnja
oblačila (jopice, puloverje).
Učenci se v nobenem primeru ne smejo samovoljno oddaljevati in zapuščati
skupine ali prostora, kjer se odvija po programu določena aktivnost. Zgradbo
ali aktivnost lahko zapustijo le zaradi opravičenih razlogov in z dovoljenjem
učitelja.

4.2 Varnostni ukrepi v času sprostitvene dejavnosti v podaljšanem bivanju
Za varnost učencev med izvajanjem sprostitvene dejavnosti zunaj (šolsko igrišče,
gozdiček, atrij) je poskrbljeno na naslednje načine:
 pred odhodom iz razreda se učenci postavijo v kolono in v spremstvu učitelja
odidejo v garderobo, kjer se oblečejo in počakajo za skupni odhod na igrišče;
 učitelj neprestano spremlja gibanje učencev ob robovih parka in igrišča, da se
ne približajo nevarnim delom (če žoga pade na parkirišče, jo gre iskat
učiteljica),
 učenci morajo o svojih odhodih v stavbo šole (WC, knjižnica, interesna
dejavnost …) obvestiti učitelja, prav tako ga morajo obvestiti, ko se z
dejavnosti vrnejo. (Ko učenci pozimi uporabljajo notranji WC, se morajo
obvezno preobuti v copate.)
 da je vožnja po toboganu dovoljena le po dogovoru z učiteljem;
 plezanje po leseni hiški ni dovoljeno;
 da se okoli nihajočih gugalnic učenci ne zadržujejo, da se ne gugajo stoje; na
leseni gugalnici se guga toliko otrok, kot je sedežev;
 da se pri guganju na žabicah držijo za ročaje in pri guganju uporabljajo
noge;
 učenci pripravijo in pospravijo športne rekvizite, s katerimi se igrajo; v lopo
učenci sami ne hodijo po rekvizite;
 prepovedana je igra s peskom ter mivko zaradi higiene, kljub temu da je
igrišče ograjeno, žal lastniki živali ne upoštevajo tabel z napisi, da je igrišče za
pse prepovedano;
 meja, do katere se lahko varno gibljejo je v gozdičku, so predzadnja drevesa,
na velikem igrišču do predzadnjih dveh lip in do steze za skok v daljino
(skakanje v jamo je nevarno!), izogibamo se igre pred obema vhodoma v šolo
in pred okni učilnic. Paziti je potrebno na otroke, ki se igrajo za čebelnjakom,
da so pod nadzorom.
 S postavitvijo ograje se je prostor sicer ogradil, a je potrebno biti zelo pazljiv,
da ga učenci ne zapustijo na izhodih iz ograje.
 Strogo je prepovedano plezanje ali dvigovanje na ograjo, ki je okrog
igrišč!
Za varnost učencev med izvajanjem sprostitvene dejavnosti v telovadnici je
poskrbljeno na naslednje načine:
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pred odhodom iz razreda se učenci postavijo v kolono in v spremstvu učitelja
odidejo v telovadnico;
v telovadnico pridemo počasi in počakamo na učiteljeva navodila;
guganje na vrveh je strogo prepovedano;
učenci lahko plezajo po letvenikih samo pod nadzorom učitelja in ob
upoštevanju varnostnih zahtev (podložene blazine, varovanje);
prepovedano je skakanje z letvenikov, švedskih klopi ali gimnastičnega orodja,
če ni podlaga primerno zavarovana in dejavnosti ne nadzoruje učitelj;
z učenci se dogovorimo o izbiri igre z žogo (med dvema ognjema, nogomet,
rokomet, košarka in po potrebi prilagodimo pravila igre in omejimo gibanje
ostalih učencev, ki ne igrajo (sedijo na švedskih klopeh in navijajo, se
pogovarjajo, premikajo se lahko le ob zunanjem robu);
zadrževanje v prostoru z blazinami, gimnastičnimi orodji in omarami je
prepovedano, razen kadar pripravimo plezalno steno, postavimo varovalne
blazine, učenci pa sedijo na blazinah in čakajo na plezanje;
blazine, ki so na letvenikih, je potrebno sneti z »ježkov«, nanje pa se ni
dovoljeno obešati;
med prenašanjem blazin se učenci ne mečejo nanje, prav tako jih ne
prenašajo na glavi.

Za varnost učencev med izvajanjem sprostitvene dejavnosti na snegu je poskrbljeno
na naslednje načine:
 kepanje brez izrecnega navodila učitelja ni dovoljeno;
 pri sankanju upoštevamo varnostno razdaljo, pri hoji navzgor se držimo roba
sankališča, na enih sankah sta lahko le dva učenca.
Za varnost učencev med izvajanjem sprostitvene dejavnosti v igralnici je
poskrbljeno na naslednje načine:
 učenci se ne smejo loviti in se igrati z žogo ali si podajati igrač;
 ne smejo sedeti na okenskih policah, na pregradni steni (v igralnem kotičku) in
na omari pri ogledalu;
 ne skačejo po hiški, ne obešajo se na ograjo hiške,
 dosledno za seboj pospravijo igrače,
 preden gredo v WC, garderobo ali domov, se javijo pri učitelju,
 učence dosledno navajamo, da se dežurnemu učitelju javijo, ko gredo domov.
Učence vedno znova opozarjamo in jih učimo:
 da obešanje na gole ni dovoljeno (padci in zdrsi z drogov na asfaltno igrišče ali
na samo kovinsko konstrukcijo gola), prav tako ne zadrževanje v bližini gola
med samo igro, pojasnimo nevarnosti;
 da zadrževanje v bližini gola med igranjem nogometa ali rokometa ni dovoljeno,
če v igri otrok ne sodeluje;
 da se obroči uporabljajo za vrtenje okoli pasu ali kotaljenje, v nobenem primeru
jih ni dovoljeno metati;
 Pri igrah z žogo jih poučimo o prijateljskem odnosu do soigralcev, če je potrebno
prilagodimo pravila.
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 da se kolebnice uporabljajo za preskakovanje in ne za igro privezovanja oz.
vlečenja, z njimi se ne igrajo v gozdičku ali v atriju;
 da naj bo lovljenje previdno, brez porivanja in vlečenja za obleko/kapuco;
 da obešanje in visenje na železnem ogrodju košarkarskega koša ni dovoljeno;
 da so med gibalno dejavnostjo prepovedani žvečilni gumiji, sladkarije in druga
hrana.
Pri vseh igrah učitelj nadzoruje upoštevanje dogovorjenih pravil in v primeru kršenja
le-teh kršitelja začasno ali trajno izloči iz igre.
Pomemben je stalen pregled nad učenci. Učitelji sprostitveno dejavnost nadziramo in
usmerjamo, da bi se izognili poškodbam.
4.3 Varnostni ukrepi pri dejavnostih ob pouku
4.3.1 Varnosti ukrepi pred izvedbo dejavnosti ob pouku
Za varnost pri izvedbi šolskih dejavnosti izven šole (športni, kulturni, naravoslovni in
tehniški dnevi, ekskurzije, obisk ustanove ali prireditve, planinski izleti in pohodi,
plavalni tečaji, zdravniški pregledi, šole v naravi, tabori, bivanje v CŠOD …) so
odgovorni vodstvo šole, organizator dejavnosti, učitelj spremljevalci in/ali drugi
spremljevalci, razredniki, drugi soodgovorni.
-

-

-

-

Ravnatelj šole oz. pomočnica zagotovi in določi spremljevalce za zagotovitev
varnosti in nadzora v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne šole, pri čemer skupina šteje največ 15 učencev.
Izjeme so učenje smučanja, kjer je maksimalno število učencev v skupini 12
oz. 10 pri začetnikih in učenje plavanja, kjer je maksimalno število učencev v
skupini 12 oz. 8 pri neplavalcih.
Vodja dejavnosti izdela načrt dejavnosti na osnovi delovnih načrtov. Načrt
vsebuje tudi podrobni opis relacije s časom odhoda in prihoda. Z načrtom
seznani spremljevalce in učence nekaj dni pred izvedbo.
Vodja seznani udeležence z navodili, našteje področja oziroma objekte ogleda
s smotrom in načrtom varnostnih ukrepov ter se dogovori za organizacijo
prevozov s prevoznikom. Tri dni pred odhodom na dejavnost vpiše v zvezek
(v zbornici) seznam spremljevalcev za pridobitev potnih nalogov. Izpolnjene
potne naloge odda po opravljeni dejavnosti v mapo v zbornici. Vodja pripravi
poimenske sezname udeleženih učencev in jih razdeli spremljevalcem in
vodjem posameznih skupin. Udeležence seznani z navodili za varno vožnjo in
izvedbo.
Učitelji zagotovijo pred izvedbo vsa potrebna soglasja za ogled zavarovanih
objektov in se seznanijo z vsebino ogleda. Vodja zagotovi potrebne vodiče in
jih predhodno seznani s predvidenimi nevarnostmi ter jih vnese v načrt.
Varnostna navodila obravnavajo pred izvedbo z učenci.
Učitelji in vodstvo šole so dolžni poskrbeti, da odhod in povratek na
organizirane dejavnosti niso prezgodnji ali prepozni, da učenci ne bi hodili
sami v temi domov oz. z doma. Če iz objektivnih razlogov tega ni mogoče
preprečiti, se je nujno s starši dogovoriti, da pripeljejo učenca do prevoznega
sredstva oz. jih tam počakajo.
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-

-

-

Vodstvo šole in razredniki opozorijo učence, da imajo na šolskih izletih in
drugih dejavnostih le predmete, ki jih potrebujejo na dejavnosti.
Učenci, ki imajo zdravstvene težave (npr. astmatiki, srčni bolniki, epileptiki …),
so dolžni o tem obvestiti učitelja pred začetkom dejavnosti. V kolikor tega
učenec ali njegovi starši ne storijo, sami odgovarjajo za posledice, nastale
zaradi teh zdravstvenih težav.
V primeru posebnosti posamezne dejavnosti (npr. plavanje, smučanje itd.), pri
kateri se učence preda usposobljenim inštruktorjem ali animatorjem in učitelj
spremljevalec ni ves čas prisoten ob skupini, organizator dejavnosti odgovarja
za varnost učencev.
Na plavalnem tečaju za učence prve triade, je na bazenu poleg vaditeljev
plavanja, obvezno prisoten še vsaj en učitelj spremljevalec, kar velja tudi za
športne dneve plavanja.
V šoli v naravi, na taborih in v času bivanja v domovih CŠOD je pedagoški
vodja (ter ostalo strokovno osebje) odgovoren za varno izvajanje programa in
vse aktivnosti ter bivanja v domovih.

Razredniki/vodja dejavnosti:
- Vodja dejavnosti pravočasno pripravi izvedbeni načrt (vsebina, cilji in čas
ogledov, čas odhoda, vrnitvi, potek izvedbe, naročilnice … ), ki ga posreduje
vodstvu šole, razrednikom in spremljevalcem ter z njim seznani tudi učence.
- Učence pripravi vsebinsko ter jim da ustrezna navodila glede poteka
dejavnosti, pripomočkov in njihovih nalog; poseben poudarek je na varnem
vedenju, primerni obutvi in opremi, zaščiti proti soncu, klopom …
- Pred načrtovano aktivnostjo seznanijo učence še s posebnimi točkami Šolskih
pravili o vedenju učencev in varnostnih ukrepih ter ukrepanju ob morebitnih
kršitvah na dnevih dejavnosti.
- Pripravijo sezname učencev z osnovnimi osebnimi podatki in jih posredujejo
spremljevalcem. Opozorijo jih tudi na zdravstvene in prehranske posebnosti.
- Učence in starše (na roditeljskih sestankih) opozorijo na potrebno pohodno
opremo za varno hojo ali druge potrebne pripomočke. Starše otrok, ki se bodo
udeležili šole v naravi ali bivanja v CŠOD, pisno obvestijo o programu, ceni in
drugih posebnostih izleta oz. aktivnostih.
Starši:
- Starši so razrednika ali učitelje spremljevalce dožni pravočasno obvestiti glede
zdravstvenih posebnosti in posebnosti prehranjevanja njihovih otrok in
posredovati ustrezna navodila učitelju, da se vodja šole v naravi dogovori in
zagotovi glede ustreznega načina prehranjevanja v tem času. To se nanaša
predvsem na posamezne diete zaradi različnih obolenj (diabetiki, celiakija in
podobno) oziroma redno jemanje zdravil (astma, alergije).
- Starši oz. skrbniki učenca so odgovorni tudi za ustrezno obleko, obutev in
opremo (pohodna obutev …).
4.3.2 Varnosti ukrepi pri izvedbi dejavnosti ob pouku
Spremljevalci (razredniki, učitelji in drugi strokovni delavci):
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Vodja in spremljevalci morajo na zbirno mesto priti 20 minut pred začetkom
dejavnosti.
Vodja oz. spremljevalci na dan odhoda seznanijo učence s podrobnim načrtom
izvedbe dejavnosti, kako ravnajo, če izgubijo stik z skupino ter jih opozorijo na
posledice nediscipliniranega vedenja.
Vodja dejavnosti učence pred odhodom opozori na vse vrste nevarnosti in
tveganja, ki lahko doletijo posameznika ali skupino.
Neposredno pred odhodom preverijo prisotnost učencev pri vseh organiziranih
dejavnostih in jim posredujejo varnostna navodila.
Spremljevalci večkrat med dejavnostjo preverijo prisotnost učencev, obvezno
pa pri odhodu, pri delitvah v več skupin in razhodu učencev.
Dolžni so, ne glede na to, če pri dejavnosti sodelujejo aktivno ali ne, ves čas
spremljati, skrbeti za red in nadzorovati svojo skupino učencev.
V sodelovanju z vodjo zagotovijo ustrezen komplet prve pomoči.
Če gredo učenci na organizirano dejavnost šole peš, jih mora vodja, razrednik
ali učitelj, ki jih bo spremljal, opozoriti na vse vrste nevarnosti, ki lahko
doletijo posameznika ali skupino (prometno varnostni predpisi). Učenci naj se
ne dotikajo stoječih in mimo vozečih vozil, izogibajo naj se psov, drugih živali
in rastlin, ki so lahko nevarne ali prenašajo razne bolezni. Med hojo morajo
biti spremljevalci razporejeni tako, da je na začetku in koncu skupine
spremljevalec.
Na avtobus odidejo učenci v spremstvu učiteljev. Nahrbtnike in drugo opremo
ali prtljago odložijo v prtljažnik (pod nadzorom voznika). Učenci mirno vstopijo
na avtobus, zadnji vstopi učitelj (izstopi vedno prvi). V avtobusu še enkrat
preverimo prisotnost. To storimo po vsakem postanku.
Učenci morajo med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu. Če pred
sedežem ni drugega sedeža ali predpisane pregrade, smejo sedeti le, če so
pripeti z varnostnim pasom. Vsak učenec mora imeti svoj sedež. Med vožnjo
morajo vsi sedeti na svojih sedežih, nihče se ne sme sklanjati skozi okna.
Učitelji spremljevalci sedijo na avtobusu tako, da imajo pregled nad učenci
oziroma so razporejeni med učenci (spredaj, na sredini, zadaj).
Učenci se privežejo z varnostnim pasom. Na to se jih opozori tudi po
postankih, ko se učenci ponovno posedejo za svoje sedeže.
Učitelj/vodja učencem posreduje varnostna navodila, jim pojasni nevarnosti, ki
so jim izpostavljeni z vstajanjem s sedežev. Med vožnjo spremljevalci učence
nadzirajo.
Voznik avtobusa ne spelje, dokler mu učitelji ne dajo navodila za to. Učitelji
preverijo, da so vstopili/izstopili vsi učenci ter po zaključku dejavnosti
pregledajo avtobus in preverijo, ali so učenci vzeli vso opremo.
Posebno skrb morajo spremljevalci posvečati vstopanju in izstopanju otrok iz
avtobusa. Pri izstopu iz avtobusa izstopi najprej učitelj pri zadnjih in pri
sprednjih vratih, nato šele učenci. Učitelji pazijo, da učenci ne bi stekli pred ali
za avtobusom na cesto in spregledali vozila.
Na mestnem avtobusu upoštevajo pravila kulturnega obnašanja in ne motijo
drugih sopotnikov ter upoštevajo navodila učiteljev. Vsi, ki stojijo, se držijo za
držala oz. za sedež. Med vožnjo ne stojijo preblizu vrat ali se ne naslanjajo
nanje. Izstopijo šele po opozorilu učiteljev. En učitelj vedno izstopi prvi in
opozarja na varnost učencev ter poskrbi za varno zbirno mesto učencev. Drugi
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učitelj vedno izstopi zadnji ter preveri, ali so vsi učenci izstopili. Učitelji ob
vstopu na avtobus voznika opozorijo na mesto izstopa.
Če gredo učenci na organizirano dejavnost z vlakom, morajo vsi spremljevalci
skrbeti za varen dostop učencev na železniški peron, kjer stoji vlak. Če čakajo
na vlak, morajo stati skupine v varni oddaljenosti od prvega železniškega tira.
Ob vstopanju in izstopanju morajo paziti, da zlasti manjši učenci ne zdrsnejo
pod vlak in da se najhitreje umaknejo s tira na peron. Med vožnjo vsi učenci
sedijo na svojih sedežih. Okna morajo biti zaprta najmanj do višine nad glavo
največjega učenca. Na postajališčih je potrebno paziti, da se učenci ne
sklanjajo skozi okna. Učitelj obvezno sedi ob vratih iz vagona in skrbi, da se
učenci ne naslanjajo na vrata oz. kljuko, ki lahko popusti. Učencem ni
dovoljeno prehajati iz vagona v vagon.
Med hojo oz. pohodi mora biti en spremljevalec na čelu in en na repu skupine.
Ostali so enakomerno razporejeni v skupini tako, da zagotavljajo nadzor nad
učenci. V kolikor je spremljevalec eden, ta zasede mesto na čelu skupine. Na
križiščih se učitelji naprej prepričajo, ali je prehod varen. En učitelj med
prehodom skupine stoji na nevarni točki v križišču in tako opozori voznike ter
spremlja varen prehod vseh učencev. Spremljevalec v urbanem naselju
nadzoruje varno hojo po pločniku.
Pri nevarnih ogledih mora vodja odrediti strnjen ogled. Pri tem se morajo
spremljevalci razporediti tako, da imajo nadzor nad celotno skupino.
Spremljevalec ne sme zapuščati skupine do vrnitve učencev v šolo.
Pri opravljanju sprotnih dolžnosti (nabava kart, kosilo ipd.), ko mora
vodja/spremljevalec zapustiti skupino, za zavarovanje svoje skupine zadolži
enega od ostalih spremljevalcev.
V primeru posamezne dejavnosti (npr. plavanje, smučanje itd.), pri kateri se
učence preda usposobljenim inštruktorjem in spremljevalec ni ves čas prisoten
ob skupini, se z organizatorjem dejavnosti dogovori o kraju zadrževanja ter je
dosegljiv na telefonu.
Vsako oddaljevanje učencev in spremljevalcev od skupine mora nastati z
dogovorom vodje oziroma spremljevalcem skupine. V gostiščih izletniških točk
in drugod učitelji spremljevalci skrbijo, da učenci ne naročajo in pijejo
alkoholnih pijač, na kar opozorijo osebje gostišča. Učence opozorijo na
previdnost pri nakupu hrane.
Učenci ne vpijejo in ne motijo drugih udeležencev ekskurzije, dneve dejavnosti
ali poteka aktivnosti. Obnašajo se odgovorno.
Učenci na ekskurziji, dnevu dejavnosti, obisku ustanove, prireditve, pri
izvajanju aktivnosti sledijo navodilom vodje ali strokovnega izvajalca ter
spremljevalcev in jih upoštevajo.
Ob postanku ali med odmorom se učenci ne oddaljujejo od skupine. Če so
prosti, so vedno v skupini s še kakšnim sošolcem, ne oddaljujejo se sami. Če
se morajo zaradi posebnih potreb ali dogovora oddaljiti od skupine, o tem
obvestijo spremljevalca.
Spremljevalec je za učenca zadolžen od trenutka, ko se pridruži skupini, do
tedaj, ko jo zapusti. V primeru, da se učenec 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 pred dejavnostjo obvesti
spremljevalca.
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-

-

-

-

V primeru nezgode ali kakršnih koli zapletov v zvezi z vzgojno-izobraževalno
dejavnostjo spremljevalec pokliče vodstvo šole. Starše oziroma skrbnike bo o
nezgodi obvestilo vodstvo šole ali ustanove (center CŠOD), po dogovoru oz.
glede na situacijo pa tudi spremljevalec oz. razrednik.
Na večdnevnih aktivnostih so učenci dožni upoštevati domski red, so pod
nadzorom učiteljev spremljevalcev in pedagoških delavcev doma. V času
nočnega dežurstva dežurni učitelji skrbijo za nočni mir in varnost v domu.
V kolikor učenec ne upošteva šolskih pravil in navodil spremljevalcev, je
spremljevalec o tem dolžan obvestiti razrednika učenca oz. vodstvo šole in
šola bo zoper kršitelja ukrepala v skladu s šolskimi pravili.
Če spremljevalec presodi, da učenec zaradi neupoštevanja pravil in navodil
onemogoča varno upravljanje dejavnosti, ne upošteva hišnega reda doma,
ogroža svojo varnost ali varnost drugih, ima pravico poklicati starše učenca in
zahtevati, da pridejo po svojega otroka.
V primeru kakršne koli nesreče je dolžan vodja dejavnosti oz. učitelji
spremljevalci poskrbeti za najhitrejšo zdravniško intervencijo in prevoz
ponesrečenega do zdravnika, zdravstvene postaje ali bolnice in o tem čim
hitreje obvestiti vodstvo šole in starše. V tem primeru mora ostati eden izmed
učiteljev pri skupini učencev.
Neizvajanje navedenih navodil predstavlja hujšo kršitev delovne obveznosti
delavcev šole in hujšo kršitev učencev.

Drugi soodgovorni pri izvedbi dnevov dejavnosti
-

-

Starši so v primeru, da jih spremljevalec obvesti, da njihov otrok zaradi
neupoštevanja pravil in navodil onemogoča varno opravljanje dejavnosti,
dožni priti po učenca. Pred odhodom v tabor, šolo v naravi, CŠOD … starši
podpišejo prijavnico.
Prevozniki so odgovorni za brezhibno opremo avtobusa ter primerno in varno
vožnjo.
Oskrbniki/vodje domov, kjer učenci prebivajo, so dolžni poskrbeti za varnostne
ukrepe v objektih ter pri izvajanju aktivnosti (bivalni pogoji, prehrana,
strokovno osebje, nudenje prve pomoči pri poškodbah ali pri prevozu v
zdravstvene domove ter pri ukrepanju ob nepredvidljivih situacijah).

4.3.3 Dodatni varnostni ukrepi za izvajanje šole v naravi
PEDAGOŠKI – ŠPORTNI VODJA mora biti učitelj, ki obvlada elemente, s katerimi se
učenci srečujejo v šoli v naravi. Pedagoški vodja poskrbi za organizacijo in izvedbo
dejavnosti z učnimi vsebinami. Športni vodja poskrbi za izvedbo in organizacijo
športnih dejavnosti. Na terenu poskrbi:
- da bodo vnaprej opravljene in zavarovane vse predvidljive nevarnosti na
vadbišču;
- za preverjanje predznanja učencev;
- da ima vsaka skupina priročno sredstvo za reševanje oziroma nudenje prve
pomoči;
- odloča o primernosti vremenskih razmer za vadbo;
- odloča o trajanju vadbe ter upošteva, da vadba ne traja več kot dve uri
dopoldne in dve uri popoldne;
Varnostni načrt OŠ Škofljica
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-

organizira predavanje o varnosti.

UČITELJ OZ. VADITELJ neposredno odgovarja za varnost učencev, ki so mu zaupani.
To dosega:
- s pravilnim metodičnim postopkom pri učenju (od lažjega k težjemu),
- s pravilno izbiro terena,
- s stalnim nadzorom pri pouku,
- skupaj s pedagoškim ali športnim vodjem oceni primernost vremenskih
razmer,
- poskrbi za red pri pouku,
- poskrbi za reševanje, če je potrebno,
- pri sebi ima rekvizit za reševanje (obroč, žogo) in prvo pomoč (zavoj, obliž).
4.3.4 Dodatni varnostni ukrepi na pohodih
Če so udeleženci v prometu učenci, ki potujejo v organizaciji šole, morajo potovati v
spremstvu pedagogov ali drugih odraslih oseb. Spremljevalec odgovarja za varnost
učencev od odhoda iz šole do vrnitve nazaj. Zaradi varnosti učencev je potrebno, da
vsako skupino vodita po dve osebi. Od tega načela lahko odstopimo, če je cilj v bližini
šole, po manj prometnih ulicah oziroma, če je manjša nevarnost, da učenci med
množico zgubijo stik s spremljevalcem.
Vodja skupine in spremljevalci morajo pred odhodom iz šole natančno poznati:
- Cilj in namen potovanja, ki naj bo znan tudi učencem.
- Imenski seznam učencev, za katere posamezni spremljevalec odgovarja.
Izjemoma seznam ni potreben, če spremljevalec spremlja na krajši in manj
nevarni poti vnaprej oblikovan stalni oddelek, ki je spremljevalcu poznan.
- V primeru potrebe vodja poskrbi za skupino, pomočnik pa nudi individualno
pomoč oziroma rešuje problem.
- Učencem moramo pred odhodom obrazložiti, kako ravnajo v primeru, če
izgubijo stik s skupino. Opozorimo jih na posledice nediscipliniranega vedenja.
- Vodje in spremljevalci vsakokrat, ko je možnost razpada skupine, ponovno
preverijo prisotnost. Obvezno pa pri odhodu in razhodu.
- Učenci morajo biti na pohodih primerno obuti in oblečeni.
- Za hojo v hribovitem svetu potrebujejo trpežne, visoke čevlje s hrapavim
podplatom iz rebraste gume. Čevlji naj ne prepuščajo vlage, naj ne bodo niti
pretesni niti preveliki. Nudijo naj oporo skočnemu sklepu – gležnju. Za večino
izletov zadoščajo lažji čevlji. Nove čevlje in obuvala, ki jih daljši čas niso nosili,
naj uhodijo na krajših pohodih, sicer lahko ožulijo.
- Enako pomembni kot čevlji so nogavice. Učenci naj pazijo, da se bodo
nogavice prilegale brez gub in zapolnile praznino med nogo in čevljem. Le
tako ne bo žuljev in odrgnin.
- Za lažje poletne izlete naj bodo izbrana primerna oblačila. Kot rezerva ne bo
odveč volnena ali bombažna majica z dolgimi rokavi. Na začetku pohoda naj
bodo učenci oblečeni v več tanjših plasteh (majicah), ki jih potem po potrebi
(med postanki) slačijo.
- Učenci naj uživajo več manjših obrokov, priporočljiva je čokolada, lahko tudi
oreščki (ki jih lahko hitro zaužijejo), za hitro nadomestilo sladkorja. Čipsi in
podobne stvari niso primerni. Pijača, ki jo pijejo po požirkih (do 1 dcl
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naenkrat), ne sme biti gazirana, saj brez potrebe obremenjuje želodec. Učenci
naj s seboj vzamejo vsaj 1 l tekočine.
Na izletu potrebujejo učenci tudi druge drobne stvari, kot so: obliži, vrečka, svinčnik,
rezervna oblačila, zaščitna krema proti soncu in klopom, itd.
4.4 Varnostni ukrepi pri izvedbi plavalnega tečaja
- Vsi udeleženci se morajo seznaniti s hišnim redom kopališča in ga v celoti
upoštevati.
- Upoštevati je potrebno opozorila, prepovedi in navodila upravitelja objekta,
kjer se izvaja dejavnosti.
- V primeru opažene napake na objektu oz. na opremi, kjer se izvajajo
aktivnosti, takoj obvestiti upravitelja.
- Pri nastanitvi učencev – v upravičenih primerih upoštevati želje oz. prošnje
posameznika in morebitne zdravstvene težave.
- Mesta, kjer se izvajajo razne aktivnosti, morajo biti urejena (brez nevarnih
štrlečih, ostrih in ostalih nevarnih delov).
- Opozoriti je potrebno učence na previdno gibanje (hoja, tek) po notranjih in
zunanjih površinah (predvsem na mokrih in spolzkih tleh).
- Upoštevati je potrebno vsa opozorila na bazenu ali vodni površini, še posebej
pri močnejšem vetru in valovih.
- Nujni sta previdnost in zbranost pri delu ter obveščanje o nevarnih situacijah.
- Obvezno je redno vzdrževanje in kontrola pripomočkov za plavanje.
- Opozoriti je potrebno učence na uporabo primernih kopalk in pripomočkov za
plavanje.
- Povsod je potrebno upoštevanje varnosti in pravil plavanja ter reda na
- bazenskem kompleksu, v bazenu, garderobi in drugod.
- Vsi morajo upoštevati navodila, opozorila in prepovedi, ki so nam pisno ali
ustno posredovana na posameznem kopališču.
- Učitelji morajo seznaniti učence, za katere so odgovorni, z nevarnostmi in
navodili ter redom na kopališču.
- Imeti morajo stalni nadzor nad skupino učencev, za katere so odgovorni.
- Prilagoditi je potrebno plavanje in globino bazena glede na sposobnosti
učencev.
- Izvajanje aktivnosti se mora prilagoditi znanju učencev.
4.5 Prepoved uživanja alkohola
-

-

Na delovnem mestu velja izrecna prepoved uživanja oz. opravljanja dela pod
vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc. Navedena prepoved velja za vsa
območja, na katerih so delavci po pogodbi o zaposlitvi dolžni opravljati delo za
zavod.
V primeru, da delavec opazi znake alkoholiziranosti oz. vpliva drugih substanc
pri drugi osebi, je dolžan o tem nemudoma obvestiti vodstvo zavoda.
V primeru poškodb na delu, ki so nastale kot posledica alkoholiziranosti
delavca oz. zaradi uživanja prepovedanih substanc ali kot posledica morebitne
odvisnosti delavca od alkohola, zavod izključuje svojo odgovornost.
Kršitev omenjene obveznosti iz delovnega razmerja lahko privede do odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.
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4.6 Prepoved kajenja na območju zavoda
V skladu z odločbo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Ur. l. RS, št.60/07) je kajenje prepovedano v
vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih ter v prostorih, ki se po tem zakonu ne
štejejo za zaprte prostore, če so del pripadajočih funkcionalnih zemljišč prostorov,
kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja. Glede na navedeno se ne sme
kaditi na celotnem zemljišču in prostorih, ki pripadajo vzgojno-izobraževalnemu
zavodu OŠ Škofljica in ne na površinah, na katerih zavod izvaja svojo dejavnost
oziroma aktivnost.
V okvir pripadajočega funkcionalnega zemljišča, kjer zavod opravlja svojo dejavnost
vzgoje in izobraževanja ter predšolskega varstva, spadajo zunanje površine okrog
stavb:
- OŠ Škofljica
- PŠ Lavrica,
- PŠ Želimlje.
Zunanje površine vključujejo tudi zgornje parkirišče nad igriščem na Škofljici,
parkirišče pred PŠ Lavrica in PŠ Želimlje, parkirišče pri večnamenski športni dvorani
na Škofljici ter igrišča in površine z igrali ob vseh treh šolah.
5. NADZOR NAD ŠOLSKIM OBMOČJEM
Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in učencev ter z
dejavnostjo varnostne službe Unigard, ki opravlja nadzor in varovanje. Učenci in vsi
ostali so dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb.
Učencem zagotavljamo varnost:
 z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
 z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;
 z izvajanjem prometno varnostnega programa, ki obsega:
- izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,
- vsakodnevno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih
predpisov pri vključevanju v promet kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s
poudarkom na odgovornem vedenju,
- prikaz varnih dohodov do šole s prometno varnostnim načrtom na vseh vhodih
v šolo in na podružnicah,
- obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno
vključevanje v promet,
- urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo, omejitev
dostopa vozil do šolske stavbe,
 drugo;
- z varovanjem in nadzorom vhodov v šolo;
- z zaklepanja in odklepanjem vhodnih vrat na obeh vodhih po začetku pouka;
- z videonadzorom šolskih prostorov in okolice šole;
- z dežurno službo učencev v času pouka na glavnem vhodu v šolo in z
dežurstvom učiteljev v avli;
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-

-

z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in
standardi in z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev v različnih
dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za
izvajanje učnih načrtov;
z varovanjem šolskih objektov matične in podružničnih šol z alarmnim
sistemom, povezanim z varnostno službo ter njihovimi dnevnimi in nočnimi
obhodi.
Roman Brunšek, ravnatelj

Pedagoški delavci so bili seznanjeni z varnostnim načrtom na uvodni pedagoški
konferenci 31. 08. 2018.
Varnostni načrt je vedno na vpogled v mapi dokumentov v zbornici.
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