ŠPORTNO SREČANJE –GRODZISK ( Poljska ) 2019
PRAVILA OBNAŠANJA DIJAKOV NA ŠPORTNEM SREČANJU
Dijak se mora ravnati v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter z internimi pravili šole (Šolska
pravila), še posebej pa mora:
- upoštevati navodila in zahteve spremljevalcev in vodičev,
- udeleževati se in aktivno sodelovati v vseh dejavnostih ,
- skrbeti za svojo in tujo varnost ter varovati in odgovorno ravnati s svojo in tujo lastnino,
- skrbeti za čisto okolje (avtobus, sobe, narava itd.),
- spoštovati pravice učencev, učiteljev in drugih ter se do njih spoštljivo vesti,
- s svojim obnašanjem prispevati k ugledu šol,
- spremljevalca obvestiti o vsakršnem neobičajnem dogodku,
- imeti ustrezno opremo in oblačila.
Na športnem srečanju je prepovedano:
- uživanje alkoholnih pijač in drugih prepovedanih substanc,
- prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola in drugih drog,
- prinašanje, posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in drugih drog,
- prinašanje in posedovanje predmetov, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ter premoženja,
- psihično in fizično nasilje,
- uničevati imovino,
- kajenje v avtobusih in v času ogledov,
- oddaljevati se od skupine brez soglasja spremljevalca.
Neizpolnjevanje dolžnosti in neupoštevanje prepovedi pomeni kršenje pravilnika o šolskem redu in
predstavlja osnovo za izrekanje vzgojnih ukrepov. V slučaju neupoštevanja navedenih pravil
(predvsem uživanja alkohola in drugih drog) bomo nemudoma obvestili starše.
Starši so pred odhodom dolžni spremljevalce obvestiti o morebitnih posebnostih ali boleznih dijaka (npr.
epilepsija, diabetes, ipd.). Če tega ne storijo, dijak ali njegovi starši sami odgovarjajo za posledice,
nastale zaradi zdravstvenih težav. Šola in spremljevalci ne odgovarjajo za morebitne kraje, izgube ali
poškodbe lastnine, ki bi jih povzročili dijaki.
V nujnih primerih nas lahko pokličete na tel. štev. šole: 05 330 87 00.

IZJAVA
Dijak/-inja _____________________, razred: ____ sem seznanjen/-a s pravili na ŠPORTNEM
SREČANJU in se obvezujem, da bom pravila upošteval/-a.
Starši smo seznanjeni z dolžnostmi in pravili obnašanja in z njimi soglašamo. Izjavljamo, da profesorji,
ki spremljajo dijake na ŠPORTNEM SREČANJU, ne morejo prevzeti odgovornosti za posledice
vedenja, ki bi bilo v nasprotju s šolskim redom, sklepi, sprejetimi v šoli in s sprotnimi dogovori s
spremljevalci na športnem srečanju.
Podpis staršev, skrbnikov: __________________

Dosegljivi na tel.št.: _______________

Podpis dijaka-dijakinje:__________________

Datum: __________________

