
ŠOLSKA PRAVILA O VEDENJU DIJAKOV, UČITELJEV IN SPREMLJEVALCEV NA STROKOVNIH 
EKSKURZIJAH IN 

PRI DRUGIH VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH ZUNAJ ŠOLE 

 
 

1. člen 
(vsebina pravil) 

S temi šolskimi pravili se podrobneje opredeljujejo pravice in dolžnosti dijakov, vodje, 
učiteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in pri drugih vzgojno-
izobraževalnih dejavnostih zunaj šole ter določa način ukrepanja ob kršitvah. 

2. člen 

(zagotovitev varnosti) 

Kadar šola organizira strokovno ekskurzijo ali drugo obliko vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
zunaj šole, mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev. Šola mora dijake in njihove 
starše seznaniti s pravili vedenja na organiziranih strokovnih ekskurzijah in pri drugih 
vzgojno-izobraževalnih dejavnostih zunaj šole. 

Šola ne dovoljuje nobenih aktivnosti dijakov in turističnih agencij, ki bi v nasprotju s pravili 
šole organizirali turistična ali strokovna potovanja dijakov. Če se dijaki mimo pravil, ki jih 
določi šola, z agencijami dogovarjajo za zgoraj omenjene oblike potovanja, gre za zasebna 
potovanja, ki Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota k ničemur ne obvezujejo. 

Če se želi dijak skupini pridružiti na poti ali jo predčasno zapustiti, lahko to dovoli le 
vodja ekskurzije ali spremljevalec na osnovi predhodne pisne prošnje staršev oziroma 
polnoletnega dijaka. 

3. člen 

(pravice dijaka) 

Pravice dijaka so: 

- da se udeležuje strokovnih ekskurzij in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti zunaj 
šole; 

- da mu je na strokovnih ekskurzijah in pri drugih vzgojno-izobraževalnih 
dejavnostih zunaj šole zagotovljena varnost; 

- da učitelji in spremljevalci spoštujejo njegovo osebnost in dostojanstvo; 
- da pri izvajanju strokovnih ekskurzij in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih 

zunaj šole pridobiva kvalitetne informacije, ki nadgrajujejo njegovo znanje; 
- da sme konstruktivno sodelovati pri oblikovanju vsebine strokovnih ekskurzij in 

drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti zunaj šole.  

4. člen 

(pravice učitelja in spremljevalca)  

Pravice učitelja in spremljevalca so: 

- da  mu je na strokovnih ekskurzijah  in pri  drugih vzgojno-izobraževalnih  
dejavnostih  zunaj šole zagotovljena varnost; 

- da konstruktivno sodeluje z ravnateljem, organizatorjem interesnih dejavnosti in 



vodjo strokovne ekskurzije ali  druge oblike vzgojno-izobraževalne dejavnosti zunaj 
šole pri  oblikovanju vsebine, načrtovanju in pripravi posameznih dejavnosti ter pri 
analizi uspešnosti ob zaključku; 

- pravica do nadomestila za čas odsotnosti v skladu s kolektivno pogodbo in šolskimi 
akti; 

- pravica, da drugi učitelji, spremljevalci in dijaki spoštujejo njegovo osebnostno 
integriteto.  

5. člen 

(dolžnosti dijaka) 

Dolžnosti dijaka so: 
- spoštovanje vseh ljudi in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami; 
- spoštovanje pravic drugih dijakov, učiteljev in spremljevalcev; 
- aktivno sodelovanje pri pripravi posameznih vsebin v skladu z dogovori z vodji 

posameznih dejavnosti, učitelji ali s spremljevalci pred odhodom na ekskurzijo ali 
drugo obliko vzgojno-izobraževalne dejavnosti zunaj šole, med njo, pri oblikovanju 
zaključnega poročila ter pri analiziranju uspešnosti izvedbe; 

- da  ves  čas  trajanja  strokovne  ekskurzije  in  drugih  vzgojno-izobraževalnih  
dejavnosti  zunaj  šole upošteva navodila učiteljev in spremljevalcev; 

- da brez dovoljenja spremljevalca ne zapusti skupine; 
- da vodjo ekskurzije in spremljevalce takoj obvesti o vseh dogodkih, ki bi lahko 

kakorkoli vplivali na varnost ali zdravje dijakov in ostalih udeležencev ekskurzije; 
- da skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne 

integritete drugih dijakov, učiteljev in spremljevalcev ter drugih ljudi; 
- da na avtobusu ali drugem prevoznem sredstvu sedi na svojem sedežu, če je le 

mogoče, privezan z varnostnim pasom; 
- da skrbi za ohranjanje ugleda šole; 
- da na ekskurzijo ali drugo vzgojno-izobraževalno dejavnost zunaj šole ne prinaša in ne 

uživa alkoholnih pijač in drugih nedovoljenih psihoaktivnih sredstev ter jih v času 
trajanja strokovne ekskurzije ali katere druge oblike vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
tudi ne kupuje ali prodaja; 

- da pred izstopom iz prevoznega sredstva pospravi odpadke; 
- da upošteva prepovedi, določene s šolskimi pravili; 
- da upošteva hišni red prenočišča. 

6. člen 

(dolžnosti vodje) 

Vodja ekskurzije ali druge dejavnosti zunaj šole mora: 

- na osnovi načrta predmetnih učiteljev izdelati natančen načrt, ki mora upoštevati 
normative, standarde in druge predpise, povezane z varnostjo in zdravjem 
dijakov, zajema pa vsebino, opredeljeno s cilji potovanja, število spremljevalcev, 
natančen seznam dijakov udeležencev, način potovanja, čas odhoda in prihoda, 
prehrano in nočitve; 

- če  je  organizator  ekskurzije  turistična  agencija,  mora  vodja  izdelati  načrt  skupaj  
z  njenimi 
predstavniki, in sicer tako, kot je zapisano zgoraj; 

- če je organizator ekskurzije turistična agencija se šteje, da je vodja ekskurzije 



predstavnik agencije; učitelji spremljevalci pa so dolžni izvajati na ekskurzijah 
in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih načrtovane aktivnosti in s temi 
šolskimi pravili določene naloge. 

 
Vodja mora poskrbeti, da bo: 

- pri ogledih, kjer je več možnosti, da bi prišlo do nezgod, organiziran strnjen ogled ter 
razporediti 
spremljevalce tako, da bodo imeli nadzor nad vso skupino; 

- on ali spremljevalec ves čas s skupino, razen v primerih, ki zahtevajo njegovo ali 
spremljevalčevo odsotnost, povezanih z organizacijo ekskurzije ali zagotavljanjem 
varnosti in zdravja dijakov in ostalih udeležencev ekskurzije. V takih primerih 
mora s skupino ostati vsaj en spremljevalec. Če to ni mogoče, mora spremljevalec 
pred oddaljitvijo od skupine podati jasna varnostna navodila dijakom in okvirno 
določiti čas vrnitve k skupini. 

 
Vodja ekskurzije mora podati varnostna navodila dijakom tudi za prosti čas. 

Vodja mora poskrbeti, da bodo: 

- on ali spremljevalci med vožnjo preverili, če se dijaki držijo pravil, ki veljajo v 
prevoznem sredstvu in jih daje pooblaščena oseba; 

- on ali spremljevalci na začetku, med ekskurzijo in ob koncu preverili prisotnost dijakov; 
- on ali spremljevalci ob prihodu na mesto odhoda pregledali avtobus ali drugo 

prevozno sredstvo, ugotovili morebitno škodo ter jo zapisali. 

 
Če pride do nezgode, mora vodja obvestiti vodstvo šole, le-to pa starše. 

7. člen 

(dolžnosti učitelja, spremljevalca) 

Dolžnosti učitelja in spremljevalca so: 

- pred izvedbo načrtovane ekskurzije ali druge dejavnosti zunaj šole mora vodja 
ali spremljevalec dijake opozoriti na šolska pravila, ki veljajo na organizirani 
ekskurziji ali drugi vzgojno- izobraževalni dejavnosti zunaj šole; 

- v skladu z letnim delovnim načrtom vsebinsko pripravi vse potrebno  za 
izvedbo strokovne ekskurzije ali druge oblike vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
zunaj šole; 

- organizira oz. soorganizira strokovno ekskurzijo ali drugo obliko vzgojno-
izobraževalne dejavnosti zunaj šole v skladu z zastavljenimi cilji; 

- izvede oz. sodeluje pri izvedbi strokovne ekskurzije ali druge oblike vzgojno-
izobraževalne dejavnosti zunaj šole; 

- izvaja naloge iz 6. člena teh šolskih pravil in v primeru kršitev ukrepa v skladu z določili 
teh šolskih 

pravil. 

8. člen 

(ukrepanje ob kršitvah) 

Če dijak ne spoštuje ali ne upošteva v teh šolskih pravilih navedenih dolžnosti, mora šola 
ukrepati v skladu s šolskimi pravili. 



Če učitelj spremljevalec na ekskurziji ali drugi dejavnosti zunaj šole presodi, da dijak 
zaradi neupoštevanja pravil in navodil onemogoča varen potek ekskurzije ali druge 
dejavnosti zunaj šole, o tem obvesti vodstvo šole, starše ali policijo. Če je mogoče, starši 
morajo priti po dijaka, kasneje pa šola ukrepa v skladu s šolskimi pravili. 

9. člen  
(obveščanje) 

Razredniki s pravili vedenja na ekskurzijah in drugih vzgojno- izobraževalnih dejavnostih 
zunaj šole seznanijo dijake na razrednih urah in starše na prvem roditeljskem sestanku. 

Vodja ekskurzije in spremljevalci praviloma pred ekskurzijo organizirajo izredni roditeljski 
sestanek, kjer razen splošnih pravil vedenja obravnavajo tudi specifike določene ekskurzije 
in staršem posredujejo informacije o sami izvedbi, vsebini, časovnem okviru ipd. 
Informacije o ekskurziji lahko staršem posredujejo tudi v pisni obliki, v tem primeru starši 
s svojim podpisom potrdijo seznanitev s pravili vedenja in drugimi informacijami o 
ekskurziji ali drugi vzgojno- izobraževalni dejavnosti zunaj šole. 

10.  člen 
(uveljavitev pravil) 

Šolska pravila o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in pri 
drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih zunaj šole so priloga šolskih pravil in začnejo 
veljati istočasno. 

 

          Ravnateljica: 

          Zlatka Lebar 


