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OSNOVNA ŠOLA  ŠKOFLJICA 
Klanec 5 
1291 Škofljica 
 
Datum: 5. 9. 2019 
Številka: 406-2/2019/1 
 
NAVODILA ZA IZVAJANJE ZUNANJE DEJAVNOSTI NA OŠ ŠKOFLJICA 
 
Spoštovani! 
 
V okviru zavoda Osnovna šola Škofljica boste izvajali nekatere dejavnosti, ki jih z 
učitelji ne moremo zagotoviti. Z izvajanjem prevzemate vso odgovornost za 
strokovno, varno in profesionalno vadbo v skladu z zahtevami stroke in z vsemi 
zakonskimi akti, ki opredeljujejo delo z učenci. Pred izvajanjem dejavnosti morate z 
zavodom: 

- podpisati pogodbo o najemu prostorov; 
- dogovor o izvajanju dejavnosti. 

 
Zavodu morate dostaviti: 

- ustrezno potrdilo o nekaznovanosti vaditeljev, 
- do konca septembra seznam prijavljenih učencev. 

 
K izvedbi dejavnosti naj prihajajo vaditelji pravočasno in jih začenjajo ter končujejo v 
skladu z dogovorjenimi in objavljenimi urami. 

 
- Po učence od 1. do 5. razreda, ki sodelujejo na dejavnostih, in obiskujejo 

podaljšano bivanje, je potrebno prihajati v učilnice. Po njih lahko pridejo 
izvajalci ob 14.50, ko se konča učna ura. Učence zberejo v avli, v igralnici ali 
na hodniku ter jih nato organizano, obvezno v KOLONI, odpeljejo do VŠD ali 
telovadnice. Učenci ne morejo sami do športnih prostorov, ampak jih 
spremljajo vaditelji. Po hodniku gredo umirjeno in tiho, brez kričanja, 
prerivanja, spotikanja …  
 

- V garderobah ob telovadnici ali športni dvorani se učenci preobujejo in 
preoblečejo v športno opremo. Učenci se ne morejo preoblačiti v športno 
opremo v rednih garderobah, kjer se zjutraj preobujejo in preoblečejo.  Brez 
primerne opreme ne morejo sodelovati na športni dejavnosti, ampak sedijo in 
počakajo do konca. Učenci med izvajanjem dejavnosti ne morejo samovoljno 
zapuščati skupine, se sprehajati po šoli ali celo oditi iz šole. Starši namreč 
verjamejo, da so otroci v dogovorjenem času varno na dejavnostih in ne v 
bližnji trgovini. Vse, kar potrebujejo pri vadbi, si pripravijo pred prihodom v 
športno dvorano ali telovadnico (bidoni s pijačo …).   
 

- Pri izvajanju športa je potrebno upoštevati normative pri številu otrok v 
skupini. Če je učencev več, kot jih določa normativ, morajo biti za izvajanje 
dejavnosti dodatni, USTREZNO IZOBRAŽENI SPREMLJEVALCI/IZVAJALCI. 
Kršenje normativov ima lahko zelo neprijetne posledice za izvajalce dejavnosti. 
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- Po mojih obhodih opažam, da se nekatere dejavnosti izvajajo zelo urejeno, 
POHVALNO,  pri nekaterih pa poteka izvajanje stihijsko, nepremišljeno, učenci 
so precej prepuščeni sami sebi, vaditelji brezbrižno sedijo na klopi in dajejo 
učencem navodila ... Kot ravnatelj vam zaupam, da izvajate dejavnost 
strokovno, v skladu s pravili in stroko, pripravljenim programom ter dosledno. 
Prav tako vam zaupajo tudi starši, ki obenem pričakujejo, da bo otrok 
napredoval v skladu s starostjo in zmožnostmi. 
 

- Za vse učence imate podatke tudi o starših, s katerimi lahko rešujete 
posamezne težave, neprimerno sodelovanje otrok, morebitne spore, jih 
obveščate o spremembah, morebitnih poškodbah, prav tako pa jih lahko tudi 
pohvalite, spodbudite … Prosim, da staršem posredujete tudi kontaktne 
številke, na katerih ste dosegljivi v primeru nepredvidenih situacij in potrebne 
dodatne komunikacije.  
 

- V primeru, da dejavnost odpade, se pravočasno obvesti tajništvo in vodstvo 
šole, da se lahko nato obvesti vse učitelje podaljšanega bivanja, da je 
dejavnost odpadla. V primeru, da vodstva in tajništva niste seznanili, MORATE 
OBVEZNO obvestiti učiteljice podaljšanega bivanja. 

 
- Vedno najprej poskrbite za VARNOST, in to v vseh pogledih.  Če ne morete 

zagotoviti varnosti, dejavnosti ne izvajajte! V šoli imamo za različne prostore, 
predmete, dejavnosti pripravljen varnosti načrt, ki vsebuje predvidene 
nevarnosti in tudi posamezne varnostne ukrepe. Prosim, da mi za svojo 
dejavnost posredujete VARNOSTNI NAČRT, saj verjamem, da imate znotraj 
kluba, društva … dogovorjena pravila (npr. prepovedano je plezanje po 
letvenikih, v primeru izvajanja vaj na trampolinu poskrbimo za dodatno 
varovanje …), ki jih poznajo vsi vaditelji in se jih tudi držijo. 
 

- Izvajalci oz. vaditelji ste dolžni o vsaki potencialni nevarnosti takoj obvestiti 
strokovnega vodjo in ravnatelja. Podatki ravnatelja so bili navedeni pod vsemi 
uradnimi dopisi vodstvom in so objavljeni na spletnih straneh šole. To velja 
tudi za ugotovljene poškodbe pri opremi, na letvenikih, v prostorih vadbe in 
garderob. 
 

- Ob vsaki poškodbi takoj ustrezno poskrbite za poškodovanega, mu nudite prvo 
pomoč in ustrezno zaščitite vse ostale otroke. Po potrebi pokličete zdravstveno 
službo ali reševalce. V najkrajšem možnem času o poškodbi obvestite starše, 
strokovnega vodjo in ravnatelja. 
 

- Po končani dejavnosti vaditelj poskrbi, da se učenci preoblečejo, poberejo vse 
svoje stvari in jih odpelje nazaj v oddelek podaljšanega bivanja, tudi če je 
skupina zunaj na igrišču ali v igralnici. Pri sebi ima seznam, s katerega je 
razvidno, kdo se je vrnil v podaljšano bivanje in koga so prevzeli starši. Učenci 
ne smejo sami zapuščati VŠD ali telovadnice ali sami tekati po šoli. Za otroke 
odgovarjajo vaditelji do predaje odrasli osebi. 

 
Kot ravnatelj bom nadziral izvajanje dejavnosti. Pričakujem, da se boste 
držali vseh potrebnih navodil in izvajali dejavnosti v skladu s pedagoškimi 
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pristopi, dosledno poskrbeli za varnost ter izvajali program po 
pričakovanjih in v zadovoljstvo otrok in staršev.  
 
V primeru, da bomo ugotovili, da se posamezni izvajalci ne boste držali 
zgoraj navedenih navodil, bomo starše obvestili, da bomo zaradi 
nespoštovanja varnostnih pravil in ostalih dogovorov prekinili izvajanje 
zunanje dejavnosti.  
 

Roman Brunšek, ravnatelj 
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