Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018, v
nadaljevanju: Pravilnik) in na osnovi 9. člena Šolskih pravil o šolskem redu SGGOŠ (v nadaljevanju: Šolska
pravila), Gvido Jager, ravnatelj Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, izdaja
1. Pravila o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na ekskurzijah, izletih v organizaciji šole in drugih
vzgojno-izobraževalnih dejavnostih izven zavoda
2. Pravila v prostorih športne dvorane in na zunanjem športnem igrišču
3. Pravila v šolskih delavnicah in na poligonu
4. Pravila v računalniških učilnicah
5. Pravila geodetske zbirke
6. Pravila uporabe mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav v šolskih prostorih oz. dejavnostih
7. Pravila uporabe šolskih garderobnih omaric
8. Pravila prilagoditev šolskih obveznosti dijakov oz. individualni izobraževalni načrt (pedagoška pogodba)
9. Merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom

1.
PRAVILA O VEDENJU DIJAKOV, UČITELJEV IN
SPREMLJEVALCEV NA EKSKURZIJAH, IZLETIH V
ORGANIZACIJI ŠOLE IN DRUGIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH
DEJAVNOSTIH IZVEN ZAVODA
(v nadaljevanju: dejavnosti izven zavoda)
1. člen
Kadar šola organizira dejavnosti izven zavoda, je dolžna poskrbeti za vse, kar zagotavlja varnost vseh
udeležencev. Šola je dolžna dijake, v posebnih primerih tudi njihove starše, seznaniti s podrobnostmi
dejavnosti ter pravili vedenja na dejavnostih.
2. člen
S temi pravili se podrobneje opredeljujejo pravice in dolžnosti dijakov, učiteljev in spremljevalcev na dejavnosti
izven zavoda ter določajo način za ukrepanje ob kršitvah.
3. člen
Pravice dijaka na dejavnostih izven zavoda so:
- da se dejavnosti udeležuje;
- da mu je zagotovljena varnost;
- da učitelji in spremljevalci spoštujejo njegovo osebnost in dostojanstvo;
- da pri izvajanju dejavnostih pridobiva kakovostne informacije, ki razširjajo njegovo znanje;
- da sme konstruktivno sodelovati pri oblikovanju vsebine dejavnosti;
- samostojen prihod/odhod na/od organizirane vzgojno-izobraževalne dejavnosti na lokacijo dejavnosti izven
zavoda, vendar le v primeru, ko polnoletni dijak oz. starši/skrbniki mladoletnega dijaka za to možnost pisno
zaprosi/-jo organizatorja najmanj tri dni pred izvedbo dejavnosti; dijak je, kljub samostojnemu prihodu/odhodu
na/iz lokacijo/-e dejavnosti, dolžan šoli povrniti sorazmerni delež stroškov organiziranega šolskega prevoza;
- kajenje, ki je dovoljeno le v času in na mestu, ki ga določi učitelj oz. spremljevalec.
4. člen
Pravice učitelja in spremljevalca na dejavnostih izven zavoda so:

- da mu je zagotovljena varnost;
- da konstruktivno sodeluje z ravnateljem, organizatorji dejavnosti in vodjo dejavnosti pri oblikovanju vsebine,
načrtovanju in pripravi posameznih dejavnosti in pri analiziranju uspešnosti ob zaključku;
- da učitelji, spremljevalci in dijaki spoštujejo njegovo osebnost, dostojanstvo.
5. člen
Dolžnosti dijaka na dejavnostih izven zavoda so:
- ves čas trajanja dejavnosti upošteva navodila učiteljev in spremljevalcev,
- spoštovanje vseh ljudi in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,
- spoštovanje pravic drugih dijakov, učiteljev in spremljevalcev,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju učnih nalog in zaposlitev (v skladu z dogovori z vodji posameznih dejavnosti,
učitelji ali spremljevalci) pred odhodom na dejavnost, med njo in pri oblikovanju zaključnega poročila ter
analiziranju uspešnosti izvedbe,
- da brez dovoljenja zanj odgovornega spremljevalca ne sme zapustiti skupine,
- skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih dijakov,
učiteljev in spremljevalcev ter drugih ljudi,
- skrbno ravnanje s tehničnimi in drugimi pripomočki, ki se uporabljajo pri dejavnosti,
- skrbi za ohranjanje ugleda šole,
- na dejavnost ne jemlje alkoholnih pijač in drugih nedovoljenih drog, ne pije alkoholnih pijač, ne jemlje nobenih
drugih drog ter jih v času trajanja dejavnosti tudi ne kupuje oz. z njimi ne manipulira z drugimi udeleženci
dejavnosti,
- pazi na inventar in čistočo v prevoznih sredstvih (avtobus, vlak, letalo, ladja), restavracijah, domovih in drugih
prenočiščih,
- upošteva prepovedi, določene s šolskimi pravili,
- upošteva hišni red ustanove, kjer se izvaja dejavnost, ter hišni red prenočišča,.
6. člen
Dolžnosti učitelja in spremljevalca na dejavnostih izven zavoda so:
- v skladu z letnim delovnim načrtom vsebinsko pripravi vse potrebno za izvedbo dejavnosti,
- organizira oz. soorganizira dejavnosti v skladu z zastavljenimi cilji,
- izvede oz. sodeluje pri izvedbi dejavnosti ter analizira uspešnost in oblikuje zaključno poročilo oz. sodeluje z
vodjo dejavnosti ali z ravnateljem pri tem,
- v primeru kršitev ukrepa skladno z določili tega pravilnika.
7. člen
Če dijak ne spoštuje ali ne upošteva navedenih pravil ter se neustrezno odziva na opozorila učitelja oz.
spremljevalca, šola ukrepa skladno s Pravilnikom o šolskem redu ter Šolskimi pravili o šolskem redu.

