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UČNEMU OSEBJU 
NEUČNEMU OSEBJU
Aktom
Na oglasno desko 
v vednost upravnemu vodji

OKROŽNICA

Zadeva: Preprečevanje povzočitve morebitne škode s strani učencev sebi ali drugim; 
zagotovljanje varnosti učencev - odredba obveznosti

Šolsko  osebje  skrbi  za  uresničevanje  ciljev  in  programov  šole,  varnosti udeležencev  vzgojno
izobraževalnega procesa, urejenosti, discipline in vzdrževanje prijetnega ter varnega vzdušja na šoli.

Določila,   ki  sledijo,  se  nanašajo  na  vedenje  učencev,  upoštevanje  navodil  učiteljev
in spremljevalcev ipd. in veljajo tudi pri programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na
drugih  lokacijah,  npr.  športni,  kulturni  dnevi,  ekskurzije,  šola  v  naravi,  zimovanje  ipd.,  na
prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole.

 Odhajanje učencev iz šole

Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore, zadrževanje v šolskih
prostorih po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno. Učenec
lahko izjemoma zapusti  šolo v času pouka, če za odhod pisno zaprosijo starši oziroma zakoniti
zastopniki.

 Gibanje staršev, obiskovalcev po šolski zgradbi

Iz varnostnih razlogov  je gibanje staršev in drugih obiskovalcev po šolskih zgradbah omejeno. V
učilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem učiteljev oz. ravnatelja.

 Ukrepi za varnost med poukom in med odmori 

Šolsko osebje je dolžno z neprekinjenim nadzorom nad učenci udejanjati vse potrebne ukrepe, da
zagotovi varnost učencem in obenem prepreči povzočitev morebitne škode s strani učencev sebi ali
drugim. Neprekinjena pozornost do učencev in odločno udejanjanje ustreznih vzgojnih ukrepov naj



bo  prednostnega  pomena  pri  pravočasnem  oz.  preventivnem  prepoznavanju,  odvračanju  in
preprečevanju vseh oblik neustreznega vedenja in njegovih posledic. 

Učitelji dosledno opozarjajo učence na upoštevanje pravil šolskega reda in na dejavnike tveganja, ki
so povezani s kršenjem le-tega.

 Ekskurzije, izleti, izhodi iz šole

 Spremljevalci morajo biti razporejeni tako, da so vsi učenci pod nadzorom: če je le mogoče, 
razporejeni tako, da spremljajo tiste učence, ki jih poznajo.

 Med izhodi naj bodo, če je le mogoče, spremljevalci razporejeni na začetku in na koncu skupine
učencev.

 V vozilih (avtobus, vlak) mora imeti vsak svoj sedež, med vožnjo morajo potniki sedeti, ne 
smejo se sklanjati skozi okna. Na postajališčih je treba poskrbeti za varno čakanje in gibanje.

 Pri postankih vozil je treba zagotoviti varen izstop. Praviloma najprej izstopi spremljevalec in 
zagotovi varen izstop učencem (nevarnost drugih vozil ipd.).

 Učenci naj se izogibajo vozil (tudi stoječih), psov in drugih živali, naj ne trgajo sadežev in 
rastlin (tudi zaradi morebitne strupenosti).

 Učence je treba opozoriti, da na ekskurzije ne prinašajo rezilnih predmetov in drugih 
predmetov, ki bi utegnili biti nevarni. 

 Spremljevalci se morajo pred ekskurzijo pozanimati, ali imajo učenci težje zdravstvene težave. 

 V primeru nezgode ali bolezni so spremljevalci dolžni poskrbeti za ustrezno intervencijo in o 
tem čim hitreje obvestiti starše. Tudi v takem primeru mora vsaj eden od spremljevalcev ostati 
pri skupini učencev.

 Spremljevalci med potekom dejavnosti ne smejo zapuščati skupine. V izjemnih primerih, ko je 
to zaradi višje sile nujno, morajo za zavarovanje svoje skupine zadolžiti ostale spremljevalce.

 Prepoved snemanja

V  šoli  prepovedana  uporaba  naprav,  ki  omogočajo  kakršno  koli  avdio  in  video  snemanje  ter
fotografiranje  šolskih  prostorov,  zaposlenih  in  sošolcev  (razen  v  primerih,  ko  ima  oseba  za  to
dovoljenje vodstva šole). Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje
predpisov o varstvu osebnih podatkov.

 Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti 

Učitelj lahko po svoji presoji učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v
šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.



Učitelj po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo šole. V šolo ni
dovoljeno prinašati in v njej uporabljati: nevarnih predmetov, drugih predmetov, ki jih učenec v šoli
ne potrebuje in z njihovo uporabo ovira ali moti pouk. 

 Organizacija nadzora

Nadzor nad učenci je obveznost šolskega osebja, ki odgovarja za morebitno škodo povzročeno s
strani  učencev  sebi  ali  drugim.  Odgovornosti  vključujejo  upravno,   kazensko  (npr.  za  kršitev
varnostnih predpisov) in civilno pravo. Odgovornost učnega osebja v zvezi z nadzorom nad učenci
je uzakonjena z 61. členom zakona 312 z dne 11. julija 1980 in s členi  2047 in 2048 civilnega
zakonika. Iz člena 2047 izhaja, da je primeru, ko škodo povzročijo nerazsodne osebe (mladoletniki),
dolžan škodo poravnati,  kdor je za osebo odgovarjal;  člen 2048 določa,  da so zgoraj omenjene
osebe razrešene odgovornosti le, če lahko dokažejo, da ni bilo mogoče dejanja preprečiti.

Med celotnim šolskim urnikom in med izhodi  v  okviru  organiziranih  dejavnosti,  ki  izhajajo  iz
vzgojno-izobraževalnega  programa  so  učenci  zaupani  šolskemu  osebju,  ki  z  neprekinjenim
nadzorom skrbi za njihovo varnost in dobro počutje, za preprečevanje  poškodovanja stvari,
zgradb in naprav in povzročanja katerekoli škode sebi ali drugim.

Odgovornost  šole v  šolskem  prostoru  velja  za  čas,  ko  poteka  učno-vzgojni  proces  in  druge
organizirane dejavnosti. 

Ravnatelijca
Carolina Visentin
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