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ŠOLSKA PRAVILA O IZOBRAŽEVALNEM DELU ZUNAJ ŠOLE 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS 60/2010) 
ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina sprejema Šolska pravila o izobraževalnem delu 
zunaj šole. 
 

1. člen 
(vsebina pravil) 

S temi pravili se določa organizacija izobraževalnega dela zunaj šole. Zaradi nespoštovanja 
oz. kršenja teh pravil lahko odgovorni delavci sprožijo postopke za izrek ustreznega 
vzgojnega ukrepa.  

2. člen 
(oblike) 

Kot izobraževalno delo zunaj šole se štejejo:  

 šolske ekskurzije (tudi maturitetna ekskurzija),  

 naravoslovni tabori,  

 športni dnevi,  

 izbirne vsebine, ki potekajo v organizaciji šole in se izvajajo zunaj šole.  
 

3. člen 
(spremstvo) 

Vodjo posamezne oblike izobraževalnega dela zunaj šole in spremljevalce določi ravnatelj. 
Šola mora tudi za ekskurzije, ki predstavljajo nadstandardno storitev, upoštevati veljavne 
standarde in normative za spremstvo dijakov.  
 

4. člen 
(čas izvedbe) 

Vse dejavnosti iz 2. člena se izvajajo v skladu s šolskim koledarjem in Letnim delovnim 
načrtom šole. Dejavnosti, ki se opredeljujejo kot nadstandardna storitev, se organizirajo v 
času, ki je s šolskim koledarjem predviden kot pouka prosti čas oz. je namenjen izvajanju OIV.  
 

5. člen 
(obveščanje staršev in dijakov pred izvedbo) 

Pred izvedbo izobraževalnega dela zunaj šole šola seznani dijake in njihove starše ali skrbnike 
s temi pravili in drugimi potrebnimi informacijami. Še posebej natančno definira ravnanje ob 
kršitvah tega pravilnika.  
 

6. člen 
(lažje kršitve izobraževalnega dela zunaj šole) 

Lažje kršitve so:  

 neopravičen izostanek,  

 zamujanje,  

 motenje dela. 
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7. člen 
(težje kršitve izobraževalnega dela zunaj šole) 

Težje kršitve so:  

 ponavljanje lažjih kršitev, 

 neopravičen kolektivni izostanek,  

 dejanja, ki škodijo ugledu šole,  

 neprimeren odnos do delavcev šole, sošolcev ali drugih udeležencev.  
 

8. člen 
(najtežje kršitve izobraževalnega dela zunaj šole) 

Najtežje kršitve so: 

 ponavljanje težjih kršitev, 

 posedovanje in uživanje alkohola in drog,  

 prodaja drog ali spodbujanje k uživanju drog,  

 prihod pod vplivom alkohola ali drog,  

 tatvine, psihično, fizično in spolno nasilje,  

 namerno poškodovanje tuje lastnine,  

 prinašanje predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi,  

 zapustitev skupine brez soglasja ali vednosti spremljevalca. 
 

9. člen 
(naloge spremljevalca) 

Naloge spremljevalca so: 

 preveri in zabeleži prisotnost dijakov,  

 dijake seznani s potekom in organizacijo, posreduje jim navodila, ki so potrebna za 
izvedbo določene oblike izobraževalnega dela zunaj šole,  

 skrbi za varen potek izobraževalnega dela zunaj šole,  

 ob kršitvah ustno opozori dijaka ali skupino dijakov na posledice kršitve,  

 če dijak ali skupina dijakov ne upošteva njegovega opozorila, izdela zapisnik o 
dogodku in ukrepa v skladu s šolsko zakonodajo in lastno presojo,  

 ob najtežjih kršitvah obvesti šolo, če je to mogoče; po vrnitvi vodstvu šole poda 
natančno pisno poročilo in predlaga vzgojni ukrep. 

 
10. člen 

(udeležba pri dejavnostih, ki jih šola organizira kot nadstandard) 
Zaradi disciplinskih prekrškov v času šolanja lahko učiteljsko-vzgojiteljski zbor dijaku prepove 
udeležbo na maturantski ekskurziji. Če je dijaku izrečen ukor učiteljsko-vzgojiteljskega zbora, 
se dijak praviloma ne sme udeležiti dejavnostih, ki jih šola organizira kot nadstandard. 
Starši in dijak lahko pisno zaprosijo za umik prepovedi. O umiku prepovedi odloča učiteljsko-
vzgojiteljski zbor. 

11. člen 
(veljavnost) 

Ta pravila začnejo veljati 1. septembra 2014. Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo 
veljati Pravila o izobraževalnem delu zunaj šole, ki so bila sprejeta 1. oktobra 2010.  
 

Ravnateljica 
Dubravka Berc Prah, prof. 


