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Na podlagi Pravilnika o Solskem redu v srednjih Solah (Uradni list RS, St. 30/2018)je ravnateljica Srednje
elektro-radunalni5ke Sole lvlaribor dne 3. 9. 2018 spreiela naslednia

Solsxl pRAVTLA o vEDENJU DtJAKov, ue TTELJEV rN SpREMLJEVALcEV
NA STROKOVNIH EKSKURZIJAH IN PRI DRUGIH VZGOJNO.

IZOBRAZEVALNIH DEJAVNOSTIH SOLE

1 . elen
(vsebina pravil)

S tem Pravilnikom se podrobneje opredeljujejo pravice in dol2nosti dijakov, vodje, ueiteljev in

spremljevalcev na strokovnih ekskuzijah in pri drugih vzgojno-izobrazevalnih dejavnostih zuna.j Sole ter

doloda naein ukrepanja ob krsitvah.

2. dlen
(zagotovitev varnosti)

Kadar Sola organizira strokovno ekskuzijo ali drugo obliko vzgojno-izobrazevalne dejavnosti zunaj sole,
mora poskrbeti za varnost vseh udeleZencev. Sola mora dijake in njihove star5e seznaniti s pravili
vedenja na organiziranih strokovnih ekskuzijah in pri drugih vzgojno-izobrazevalnih dejavnostih zunaj
Sole.

Sola ne dovoljuje nobenih aktivnosti dijakov in turistidnih agenci, ki bi v nasprotju s pravili Sole

organizirali turistiena ali strokovna potovanja dijakov.

Ce se dijaki mimo pravil, ki jih dolodi Sola, z agencijami dogovarjajo za navedene oblike potovanja, gre

za zasebna potovanja, ki Sole, SERS Maribor, k nidemer ne obvezujejo.

3. dlen
(pravice dijaka)

Pravice dijaka so:

- da se udele2uje strokovnih ekskurzij in drugih vzgojno-izobraZevalnih dejavnosti iole,
- da mu je na sirokovnih ekskurzijah in pri drugih vzgojno-izobrazevalnih dejavnostih zunaj sole

zagotovljena varnost,

- da uditelji in spremljevalci spostujejo njegovo osebnost in dostojanstvo,

- da pri izvajanju strokovnih ekskurzij in drugih vzgojno-izobraZevalnih dejavnostrh zunaj sole
pridobiva kvalitetne informacije, ki nadgrajuje njegovo znanje,

- da sme konstruktivno sodelovati pri oblikovanju vsebine strokovnih ekskurzij in drugih vzgojno-

izobraZevalnih dejavnosti zunaj 50le.
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4. Clen

(pravice uditelja in spremljevalca)

Pravice uditelja oz. spremljevalca so:

- da mu je na strokovnih ekskuzijah in pri drugih vzgojno-izobraZevalnih dejavnostih zunaj Sole

zagotovljena varnost,
- da konstruktivno sodeluje z ravnateljem, organizatorjem OIV in interesnih dejavnosti ter vodjo

strokovne ekskuzije (ali druge oblike vzgojno-izobraZevalne dejavnosti zunaj Sole) pri

oblikovanju vsebine, nadrtovanju in pripravi posameznih dejavnosti ter pri analiziranju

uspesnosti ob zakljuCku,

pravica do nadomestila za 6as odsotnosti v skladu s kolektivno pogodbo in Solskimi akti,

- pravica, da drugi uditelji, spremljevalci in dijaki spoitujejo njegovo osebnostno integriteto.

5. elen

(dolZnosti dijaka)

DolZnosti dijaka so:

- spostovanje vseh ljudi in vedenje v skladu s splosno sprejetimi civilizacijskimi normami,

spostovanje pravic drugih dijakov, uditeljev in spremljevalcev,

- aktivno sodelovanje pri pripravi posameznih vsebin (v skladu z dogovori z vodji posameznih

dejavnosti, ueitelji ali s spremljevalci) pred odhodom na ekskurzijo (ali drugo obliko vzgojno-

izobraZevalne dejavnosti zunaj Sole), med njo, pri oblikovanju zakljuinega poroeila ter pri

analiziranju uspesnosti izvedbe,

- da ves das trajanja strokovne ekskuzue in drugih vzgojno-izobrazevalnih dejavnosti zunaj Sole

uposteva navodila uditeljev in spremljevalcev,

da brez dovoljenja zanj odgovornega spremljevalca ne zapusti skupine,

- da skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroza zdtavja in varnosti ter osebnostne integritete

drugih dijakov, uditeljev in spremljevalcev ter drugih ljudi,

- da na avtobusu ali drugem prevoznem sredstvu sedi na svojem sedezu, ee je le mogoee,
ptivezan z varnostnim pasom, - da skrbi za ohranjanje ugleda sole,

- da na ekskuzijo ali drugo vzgojno-izobraZevalno dejavnost zunaj Sole ne jemlje alkoholnih p[ae
in drugih nedovoljenih substanc, ne pije alkoholnih pjja6, ne jemlje nobenih drugih substanc ter
.jih v dasu trajanja strokovne ekskuzije ali katere druge oblike vzgojno-izobrazevalne dejavnosti
tudi ne kupuje,

- da pazi na inventar in distoeo v prevoznih sredstvih (avtobus, vlak, letalo, ladja ...), restavraclah,

domovih in drugih prenoeiscih,

da pred izstopom iz prevoznega sredstva pospravi odpadke

- da uposteva hisni red prenoeisoa.

6. dlen
/.1^lih^ati v^rlia\

Vodja ekskurzte ali druge dejavnosti zunaj Sole mora izdelati nadrt, ki mora upostevati normative,

standarde in druge predpise, povezane z varnostjo in zdravjem nasih dijakov, zajema pa vsebino,

opredeljeno s cilji potovanja, Stevilo spremljevalcev, natanden seznam dijakov - udelezencev, naein

potovanja, das odhoda in prihoda, prehrano in noditve ...
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Nacrt dejavnosti vkljuduje tudi varnostni nadrt na strokovnih ekskuzijah in drugih organiziranih vzgojno-

izobrazevalnih dejavnosti SERS lVlaribor, kije PRILOGA 1 tega pravilnika.

Ce je organizator turistidna agenc|Ja, mora vodja izdelati nadrt skupaj z njenimi predstavniki.
Evidenco naertov ekskuzU in drugih oblik organiziranih dejavnosti Sole vodi uditelj - organizator OIV in
tD.

7. 6len
(dolznosti uditelja oz. spremljevalca)

DolZnosti uditelja in spremljevalca so:

- pred izvedbo nadrtovane ekskurzije ali druge dejavnosti zunaj Sole mora vodja ali spremljevalec

dijake opozoriti na Solska pravila, ki veljajo na organizirani ekskurziji ali drugi vzgojno-

izobraZevalni dejavnosti zunaj Sole,

- v skladu z Letnim delovnim nadrtom vsebinsko pripravi vse potrebno za izvedbo strokovne

ekskurzije ali druge oblike vzgojno-izobrazevalne dejavnosti zunaj sole,

- organizira oz. soorganizira strokovno ekskurzijo ali drugo obliko vzgojno-izobrazevalne

dejavnosti zunaj Sole v skladu z zastavljenimi cilji,

- izvede oz. sodeluje pri izvedbi strokovne ekskurzije ali druge oblike vzgojno-izobraZevalne
dejavnosti zunaj Sole, analizira uspesnost in oblikuje zakljudno porodilo oz. pri tem sodeluje z
vodjo dejavnosti ali ravnateljem,

- v primeru kr5itev ukrepa v skladu z dolodili tega pravilnika

8. 6len
(ukrepanje ob krsitvah)

ee dijak ne spostuje ali ne uposteva v tem pravilniku navedenih dolznosti, mora Sola ukrepati v skladu
s Solskimi pravili SERS. Ce uditelj spremljevalec na sami ekskurziji ali drugi dejavnosti zunaj Sole
presodi, da dijak zaradi neupostevanja pravil in navodil onemogoda varen potek ekskurzije ali druge
dejavnosti zunaj sole, o tem obvesti starSe, ki morajo priti po dijaka, kasneje pa Sola ukrepa v skladu s
Solskimi Dravili.

9. 6len
(uveljavitev pravil)

Ta pravila zadenjajo veljati z dnem sprejema.

Stev-:007-1/2018-3

Maribor,3.9.2018
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PRILOGA 1

VARNOSTNI NAERT

NA STROKOVNIH EKSKURZIJAH IN DRUGIH ORGANTZTRANIH VZGOJNO-IZOBRAZEVALNIH
DEJAVNOSTIH SERS MARIBOR

1. Pred izvedbo nadrtovane ekskuzije ali druge dejavnosti zunaj Sole mora ucitelj oz. spremljevalec
dijake opozoriti na Solska pravila, ki veljajo na organizirani ekskuziji ali drugi vzgojno-izobrazevalni
dejavnosti. Opozori jih na pravice in dolZnosti dijakov ter na ukrepanje ob krSitvah.

2. V primeru neupo5tevanja pravilje uditelj oz. spremljevalec dolZan obvestiti razrednika dijaka oz.
vodstvo zavoda. Zoper krSitelja se ukrepa v skladu s Solskimi pravili SERS.

3. Posebna navodila za varnost dijakov:

- Organizator dejavnosti (Sportni dan, kulturni dan, naravoslovni dan, strokovna ekskuzija) pripravi
mapo, v kateri so zbrana vsa navodila za izvajanje dejavnosti, seznam dijakov in varnostni nadrt ter
jo dan pred izvedbo preda ueiteljem oz. spremljevalcem.

- Neposredno pred odhodom ueitel.i oz. spremljevalec preveri prisotnost dUakov.
- Vsak u6itelj oz. spremljevalec je zadollen za l6dijakov, pri smudanju paza 12 dijakou.
- Na avtobusu ali drugem prevoznem sredstvu dijaki seduo na svojih sedezih, pripeti z varnostnimi

pasovi in med voznjo ne vstajajo.
- Ob prihodu na cilj iz avtobusa oz. drugega prevoznega sredstva naprej izstopi uaitelj, preveri varnost,

in nato izstopUo dijaki.
- Med strokovno ekskuzijo ali organizirano vzgojno-izobrazevalno dejavnostjo dijaki upostevajo

navodila uditeljev oz. spremljevalcev in ne zapugda.io skupine. Ueitelj oz. spremljevalec je dolzan, ne
glede na to, ee pri dejavnosti sodeluje aktivno ali ne, ves aas spremljati in nadzorovati svojo skupino
dijakov.

- V primeru posebne dejavnosti (npr. plavanje, smuaanje, rafting, itd.) organizator dejavnosti dopolni
varnostni naert z natanenimi navodili uaiteljem oz. spremljevalcem ter dijakom.

- Med strokovno ekskuzuo in po kondani organizirani vzgojno-izobraZevalni dejavnosti dijaki vstopuo
na avtobus oz. drugo prevozno sredstvo, uditelj oz. spremljevalec preveri prisotnost in da navodila
vozniku za odhod.

- Ob prihodu na mesto odhoda uditelj oz. spreml.jevalec pregleda avtobus oz. drugo prevozno
sredstvo, ugotovi morebitno Skodo ter jo zapiSe.

- Ob odhodu iz avtobusa oz. drugega prevoznega sredswa zahteva, da dijaki predhodno pospravijo
odpadke,

- Mesto odhoda na strokovno ekskurzUo ali na organizirano vzgojno-izobrazevalno dejavnost.je enako
za vse dijake. Povratek je za vse dijake mesto odhoda.

- V primeru, da Zeli dijak skupino prej zapustiti, mora dijak oddati uaitelju oz. spremljevalcu pred
odhodom pisno prosnjo starsev na predpisanem obrazcu.

- Ueitelj oz. spremljevalec je za dijake zadol2en od trenutka, ko se pridruZi skupini, do tedaj, ko jo
zapusti. V primeru, da dijak skupino zapusti pre.i, odgovornost zanj sprejemajo starsi, kar izjavio v
prosnji za preddasen odhod od skupine.

- V primeru nezgode ali drugih zapletov v zvezi z organizirano vzgojno-izobrazevalno dejavnostjo
uditelj oz. spremljevalec takoj obvesti starse in vodswo Sole.
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