I. UVOD
Varnostni načrt OŠ Stari trg ob Kolpi temelji na naslednjih dokumentih, ki vsebujejo določena
pravila obnašanja in vedenja:
- Vzgojni načrt šole,
- Šolski red,
- Hišni red.
Varnostni načrt podrobneje določa pravila primernega vedenja ter ravnanja:
- splošni pravila za zagotavljanje varnosti učencev
- ob prihodu v šolo,
- na hodnikih,
- v jedilnici,
- v telovadnici,
- v računalnici,
- v knjižnici,
- na prireditvah in obiskih drugih ustanov, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji OŠ
Stari trg ob Kolpi.
II. PRAVILA VARNOSTI PO PODROČJIH
a) SPLOŠNA PRAVILA ZA ZAGOTVLJANJE VARNOSTI UČENCEV








Za varnost vseh udeležencev na šoli so dolžni skrbeti vsi zaposleni, učenci, starši
in drugi udeleženci ali obiskovalci šolske stavbe v celoti.
Učilnice odpirajo posamezni učitelji, ki imajo v učilnici pouk.
Učenci čakajo na učitelja med poukom mirno in z ničemer ne ogrožajo svoje
varnosti in varnosti drugih udeležencev na šoli.
Po zaključku vzgojno izobraževalnega procesa vsak učitelj učilnico zaklene in ključ
odnese v zbornico.
Za varnost med poukom so dolžni poskrbeti učenci sami in tudi učitelji.
Za varnost vozače skrbijo učitelji, po seznamu določenem z urnikom.
Za varnost otrok so dolžni skrbeti tudi starši s tem da:

-poskrbijo za primerno obleko, obutev, dodatke za urejenost otroka
- ga poučijo o varnem prihodu in odhodu iz šole, možnih nesrečah in posledicah
neprimernega vedenja,
- zagotovijo spremstvo prvošolcem skladno z zakonodajo.

b) PRAVILA VARNOSTI OB PRIHODU V ŠOLO, MED ODMORI IN ODHODU IZ ŠOLE











Učenci prihajajo v šolo 10 min pred začetkom pouka in ne prej. Vstopajo skozi vhod
na zadnjem delu šole.
Ob jutranjem prihodu v šolo učence sprejme dežurni učitelj, ki je določen z urnikom
in iLDN-jem.
Za spremstvo učencev 1. razreda so dolžni poskrbeti starši.
Starši do garderob spremljajo le prvošolce, v učilnice ne vstopajo in se v njih ne
zadržujejo.
Odhod iz šole v času pouka in odmorov brez dovoljenja učitelja, razrednika ali
svetovalnega delavca ni dovoljen. Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo na
podlagi pisnega sporočila staršev in sicer iz opravičenih razlogov kot so odhod k
zdravniku, predhodno najavljeni dogodki.
Po prihodu v šolo se v garderobi preobujejo v šolske copate, športni copati v učilnicah
niso dovoljeni.
Šolske torbe učenci ne puščajo na tleh, ampak jih odlagajo na klopce v garderobah ali
pred učilnicami.
Po zaključenih dejavnostih so dolžni zapustiti šolo.

c) VARNOSTNI UKREPI NA HODNIKIH




V času odmora se učenci zadržujejo pred učilnicami v katerih imajo pouk, njihove
aktivnosti in vedenje spremlja dežurni učitelj.
Po hodnikih in stopniščih se gibljejo po desni strani hodnika ali stopnišča v smeri
gibanja.
Tekanje, skakanje, prerivanje po teh površinah ni dovoljeno.

d) VARNOSTNI UKREPI V JEDILNICI








Za red in varnost v jedilnici skrbi dežurni učitelj, pa tudi drugi prisotni učitelji, če
opazijo nepravilnosti.
Učenci v jedilnico ne hodijo s torbami ali drugimi predmeti.
Roke si umijejo v učilnici, že pred prihodom v jedilnico.
Usedejo se na svoj prostor.
Za ustrezno razdelitev malice učencem posameznega razreda, poskrbita reditelja
posameznega razreda.
Pri kosilu vsak učenec sam poskrbi za ustrezen pribor in ostale pripomočke.
Med malico ali kosilom se učenci ne sprehajajo po prostoru.







Po malici, vsak učenec pospravi svojo prostor; posodo, pribor in ostanke hrane vrne
na pladenj, pladnje reditelja odneseta na odlagalni pult.
Dežurni učenec pobriše prazne mize.
Učenci na znak dežurnega ( 5 min pred začetkom ure) odidejo k pouku.
Pri kosilu si vsak učenec na pladenj naloži vse kar potrebuje za obrok in se usede na
svoje mesto, kjer poje.
Po končanem kosilu pospravi prostor za seboj, pladenj z vsebino odnese na odlagalni
pult, kjer ustrezno razvrsti pribor, posodo in ostanke hrane.

e) VARNOSTNI UKREPI V TELOVADNICI, NA IGRIŠČU IN ZUNANJIH POVRŠINAH



















V telovadnici mora biti pred začetkom šol. leta in sproti pregledano in popravljeno
vse telovadno orodje, da ne pride do nesreče pri pouku športa.
Vsako okvaro orodja med šolskim letom je potrebno javiti hišniku, medtem pa se
uporaba okvarjenega telovadnega orodja ne sem uporabljati.
Učenci in učitelji morajo skrbno ravnati s športnimi pripomočki, orodjem in ostalo
šolsko športno opremo.
V telovadnici in na igrišču morajo biti učenci ves čas pod nadzorom.
Učenci morajo počakati učitelja oz. vodjo dejavnosti na hodniku pred telovadnico. Le
on jih lahko pred začetkom pouka ali druge dejavnosti spusti v telovadnico oz. z njimi
odide na igrišče.
Vsak uporabnik telovadnice mora poskrbeti, da so po zaključku dejavnosti vsi športni
pripomočki in športna oprema ustrezno pospravljena na svoje mesto.
Omare in košare z orodjem morajo biti zaklenjene.
Učenci morajo biti pri pouku športe vzgoje oblečeni tako, da njihova obleka ne more
povzročiti nesreče; preširoka oblačila, neustrezni, drseči copati, spuščeni dolgi lasje,
nakit, nepotrebni predmeti …niso dovoljeni.
Vrata v telovadnico so zaklenjena, ko se v njej ne izvaja dejavnosti.
Neprimerno ali škodljivo ravnanje v telovadnici, na igrišču in drugih zunanjih
površinah šole ni dovoljeno.
Učitelji morajo pri težjih vajah skrbeti za varno izvedbo vaj; varujejo samo ali s
pomočjo učencev
Šolsko igrišče in naprave na njem morajo biti ustrezno urejene.
Učitelji na šolskem igrišču v času vzgojno izobraževalnega procesa nadzirajo
dejavnosti učencev, jih opozarjajo na prepovedane aktivnosti in pripomočke, ko
ogroža zdravje posameznika ali drugih.
Učencem se ni dovoljeno oddaljevati ali odhajati s površine igrišča in se oddaljevati
od skupine, brez da bi se obvestilo prisotnega učitelja.
Če se aktivnosti na igrišču izvajajo v času OPB, učenci aktivnosti, zaradi odhoda k
interesnim dejavnostim ne zapuščajo sami, ampak jih mora učitelj predati mentorju.
Če gre za skupino učencev, jih lahko pride mentor tudi iskat na igrišče – po
predhodnem dogovoru z učiteljem OPB.



V primeru poškodbe ali nezgode učitelj učencu nudi prvo pomoč in ustrezno ukrepa.
Po nudenju prve pomoči učitelj z dogodkom seznani razrednika, starše, ravnateljico, v
nujnih primerih pa pokliče reševalce in zdravnika. O nezgodi, poškodbi in nudenju
prve pomoči napiše zapisnik.

f) VARNOSTNI UKREPI V UČILNICI TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE TER LIKOVNE UMETNOSTI




















Za varnost učencev pri pouku v učilnici tehnike in tehnologije ter likovne umetnosti je
zadolžen in odgovoren učitelj, ki mora z varnostjo seznaniti vse učence in poskrbeti za
izvajanje le-teh, učenci pa morajo upoštevati učiteljeva navodila varnostnih
predpisov.
Učilnica je med odmori oz. kadar v njej ni pouka zaklenjena.
Učenci vanjo vstopajo samo v prisotnosti učitelja.
Stroj sem uporabljati učenec, ki je poučen o varni uporabi stroja in ustrezno zaščiten (
zaščitni predpasnik, zaščitna očala, speti dolgi lasje, oprijeta obleka s tesno
prilegajočimi se rokavi v zapestju, brez nakita, obeskov ali drugih motečih
elementov…)
Učenec ne sme samostojno zaganjati strojev. Uporaba katerega koli stroja je
dovoljena le v učiteljevi prisotnosti. Ob stroju sta lahko le učenec, ki stroj uporablja
in učitelj.
Od delujočega stroja se lahko učenec oddalji le, ko stroj izključi in se le-ta popolnoma
ustavi.
Stroj mora imeti zaščitene tiste dele, ki lahko med delovanjem človeka zagrabijo,
urežejo ali poškodujejo.
Učenci se ne smejo igrati z električno napeljavo. Pri delu z električnimi napravami je
treba uporabljati orodje z izoliranimi ročaji in se strogo držati varnostnih predpisov.
Obvezno je treba uporabljati zaščitna očala in maske, kadar je to potrebno.
Ob zaključku učne ure morajo učenci pospraviti orodje in očistiti stroje ter svoje
delovno mesto.
Dela z lahko vnetljivi materiali opravljamo na določenih mesti, ki ne smejo biti blizu
grelnih naprav in delovnih mest.
Orodja, kot so škarje, olfa nožki, nožki za linorez, koničaste igle …morajo biti v času
uporabe v neposredni bližini učitelja, učitelj pa je dolžan učencem pokazati, kako se
orodje uporablja in nato spremljati njegovo pravilno uporabo, po potrebi
popravljati….
Učenec ne sme brez dovoljenja učitelja vstopati v kabinet, kjer je shranjen likovni
material. Peč za žganje gline lahko uporablja samo odrasla oseba, ki je za to
usposobljena in zna z njo ravnati.
V učilnici je strogo prepovedano namerno uničevanje pohištva, strojev in
pripomočkov.
O vsaki poškodbi na pohištvu strojih in ostali opremi učenci takoj obvestijo učitelja.

g) VARNOSTNI UKREPI V UČILNICI KEMIJE, BIOLOGIJE, NARAVOSLOVJA













Za varnost učencev pri pouku v učilnici kemije, biologije in naravoslovja je zadolžen in
odgovoren učitelj, ki mora z varnostjo seznaniti vse učence in poskrbeti za izvajanje
le-teh, učenci pa morajo upoštevati učiteljeva navodila varnostnih predpisov.
Učilnica je med odmori oz. kadar v njej ni pouka zaklenjena.
Učitelj s posebnostmi dela in varnostnimi ukrepi seznani učence na začetku leta ter
vedno pred pričetkom eksperimentalnega dela.
Učenci se ne dotikajo varnostnega stikala.
Pred vsako uro eksperimentiranja učitelj preveri reagente in aparature. Učence
obvezno vpraša po morebitnih alergijah.
Učenec je dolžan učitelju povedati, če ima v zvezi s tem zdravstvene težave oz.
morajo svojega otroka na to opozoriti starši.
Aparatur ( mikroskopov, projektorja, digestorija…) učenci ne smejo sami uporabljati.
Biološki material, ki ga prinesejo učenci, morajo obvezno oddati v pregled učitelju.
Po končanem eksperimentiranju z biološkim materialom si moraj učenci obvezno
umiti roke.
Učencem ni dovoljeno brskati po omarah z učili.
Učence pravočasno in temeljito seznani z nevarnostmi, ki so lahko posledica
nepravilnega ravnanja z aparaturami in uporabe jedkih ali strupenih kemikalij.

h) VARNOSTNI UKREPI V UČILNICI FIZIKE IN MATEMATIKE







Za varnost učencev pri pouku v učilnici fizike in matematike je zadolžen in odgovoren
učitelj, ki mora z varnostjo seznaniti vse učence in poskrbeti za izvajanje le-teh,
učenci pa morajo upoštevati učiteljeva navodila varnostnih predpisov.
Učilnica je med odmori oz. kadar v njej ni pouka zaklenjena.
Z električnimi napravami lahko ravnajo učenci le pod nadzorom učitelja.
Učenci učila, ki so namenjena eksperimentiranju učencev ne popravljajo, razstavljajo,
predelujejo , zamenjujejo…. Vsako napako na učilih javijo učitelju.
Po zaključku dela so učenci dolžni pospraviti vsa učila namenjena eksperimentiranju.
Učil si ne prilaščajo.

i) VARNOSTNI UKREPI V UČILNICI RAČUNALNIŠTVA


Za varnost učencev pri pouku v učilnici računalništva je zadolžen in odgovoren
učitelj, ki tam opravlja pouk oz. računalničarka- organizatorka informacijskih
dejavnosti in mora z varnostjo seznaniti vse učence in poskrbeti za izvajanje le-teh,
učenci pa morajo upoštevati učiteljeva navodila varnostnih predpisov.
 Učenci na začetek pouka v računalniški učilnici počakajo pred učilnico in vstopajo le
za učiteljem,
 Računalniška učilnica mora biti po pouki ali drugi aktivnosti obvezno zaklenjena, za
kar poskrbi učitelj, ki bo imel tam pouk.
 V računalniški učilnici se učenci ne smejo zadrževati sami, brez nadzora.
 V učilnico je prepovedano prinašanje in uživanje hrane in pijače.
 Učenci delajo in uporabljajo program in programsko opremo po navodili učitelja.
 Brskanje po spletnih straneh, igranje računalniških igric, nevljudno pisanje in
pošiljanje elektronske pošte, klepet, prenašanje podatkov iz medmrežja in
kakršenkoli nastavitve računalnika niso dovoljene, gledanje video posnetkov ni
dovoljeno, razen, če je to del učnih vsebin in je prisoten učitelj ki delo vodi in ima
nadzor nad delom.
 Svoje zgoščenke, USB ključe in druge prenosne medije sme učenec uporabljati le z
dovoljenjem učitelja.
 Učitelji, ki učilnico uporabljajo so dolžni vsako spremembo, pomanjkljivost, napako
ali poškodbo na programski ali strojni opremi, ki jo opazijo, takoj na kakršenkoli
sprejemljiv način javiti računalničarki-organizatorki informacijskih dejavnosti. Po
potrebi naredi zapisnik v primeru poškodb inventarja.
 Učitelj gre zadnji iz računalnice in preveri, če so vsi računalniki, projektor, tiskalnik,
luči in morebitni drugi aparati izklopljeni.
j) VARNOSTNI UKREPI V OSTALIH UČILNICAH
 Za varnost učencev v vseh ostalih učilnicah so odgovorni učitelji, ki v teh učilnicah
poučujejo.
 Učence morajo seznanit z varnostnimi predpisi in poskrbeti za izvajanje le-teh, učenci
p a morajo upoštevati učiteljeva navodila o varnostnih predpisih. Učenci od učitelja
dobijo napotke za ravnanje in uporabo učnih gradiv in pripomočkov.
 Na vseh šolskih površinah učenci upoštevajo pravila Hišnega reda in Pravila šolskega
reda, s katerimi jih učitelji seznanijo na začetku šolskega leta in po potrebi še večkrat
med šolskim letom .
k) VARNOSTNI UKREPI NA DNEVIH DEJAVNOSTI IN DRUGIH DEJAVNOSTIH IZVEN ŠOLSKE
STAVBE
Za varnost pri izvedbi šolskih dejavnosti izven šole so dogovorni: vodstvo šole, organizator
dejavnosti, učitelji spremljevalci, razredniki in drugi soodgovorni.
Vodstvo šole zagotovi in odredi:
Pedagoške delavce in spremljevalce za zagotavljanje pedagoškega procesa in varnosti ter

nadzora glede na naravo dejavnosti, težavnost in zahtevnost, pri čemer je treba upoštevati
predpisano zakonodajo.
Vodja dejavnosti




Pravočasno pripravi izvedbeni načrt ( vsebina, cilje, časovnico dejavnosti, poskrbi za
naročilo potrebnega prevoza, naročilnice….) ki ga posreduje vodstvu šole,
razrednikom in spremljevalcem ter z njimi seznani tudi učence.
Poskrbi za sezname učencev z osnovnimi osebnimi poudarki in jih posreduje
spremljevalcem.

Učitelji















Pripravijo učence vsebinsko na dan dejavnosti in jim da ustrezna navodila glede
poteka dejavnosti, pripomočkov in njihovih nalog. Poudarek je na sprejemljivem,
varnem vedenju, primerni obutvi in opremi, zaščiti pred soncem, klopi….
Učence opozorijo na upoštevanje Šolskih pravil, varnostnih ukrepih in ukrepanju ob
morebitnih kršitvah na dejavnostih.
Razredniki seznanijo druge učitelje o morebitnih zdravstvenih težavah in prehranskih
posebnosti učenca.
Spremljevalec je za učenca zadolžen od trenutka, ko se pridruži skupini, do tedaj, ko
jo zapusti. Če jo zapusti prej, odgovornost zanj prevzamejo starši, kar izjavijo v prošnji
za kasnejši odhod ali prihod od skupine, ki jo starši oddajo razredniku, razrednik pa
pred dejavnostjo obvesti spremljevalca.
Neposredno pred odhodom preverijo prisotnost učencev pri vseh organiziranih
dejavnostih
Ves čas dejavnosti skrbijo za to, da se učenci primerno vedejo, da vse poteka varno in
da so učenci pod nadzorom.
Poskrbijo za zagotavljanje ustreznega kompleta prve pomoči….
Pri dejavnostih, kjer se učence preda usposobljenimi inštruktorjem in spremljevalce
ni ves čas prisoten bo skupini, se z organizatorjem dejavnosti dogovori o kraju
zadrževanja ter je dosegljiv na telefon.
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 spremljevalce prsofdi, da učenec zaradi neupoštevanja pravil in navodil
onemogoča vsrno opravljanje dejavnosti, ne upošteva hišnega red, ogroža svojo
varnost ali varnost drugih ima pravico poklicati starše učenca in zahtevati da pridejo
po svojega otroka.

Soodgovorni pri izvedbi dejavnosti


Starši so razrednika ali učitelja dolžni pravočasno obvestiti glede zdravstvenih
posebnosti in posebnosti prehranjevanja njihovih otrok .





Starši so odgovorni tudi za ustrezno obleko, obutev in opremo na dnevu dejavnosti.
V primeru, da so starši obveščeni, da njihov otrok ne upošteva pravil in onemogoča
varno opravljaje dejavnosti, so dolžni priti po učenca.
Prevozniki so odgovorni za brezhibno opremo avtobusa ter primerno in varno vožnjo.

Pri avtobusnih prevozih učenci upoštevajo pravila cestnega in potniškega prometa.
Učitelj je dolžan učence na to opozoriti in preverjati upoštevanje.
Normativ 15 učencev na skupino se upošteva tudi pri zasedbi sedežev na avtobusu.
Ob postanku ali med odmorom se učenci ne oddaljujejo do skupine. Če se morajo oddaljiti
od skupine (WC) o tem obvestijo spremljevalca. Nikoli se ne oddaljuje en sam, ampak vsaj v
dvojicah.
Učitelj je dolžan preveriti, če se je učenec v ustreznem času vrnil v skupino oz. preveriti kje
učenec je.

III. VELJAVNOST
Prenovljen varnostni načrt je bil obravnavan na seji učiteljskega zbora 7.12.2016 kot del
Vzgojnega načrta šole in ga je ravnateljica sprejela 7.12.2016. Uporabljati se začne
8.12.2016.

Številka:
Stari trg ob Kolpi, 8.12.2016

Mojca Butala, ravnateljica

