POSEBNA PRAVILA PRI IZVEDBI STROKOVNIH EKSKURZIJ NA EŠNM

1.

Ekskurzije so sestavni del obveznih izbirnih vsebin oziroma nadstandardnega programa šole. Namen
ekskurzij je izobraževalen, zato morajo dijaki in spremljevalci spoštovati vsa pravila, ki veljajo pri
pedagoškem delu.

2.

Pravico do udeležbe ima vsak dijak šole, ki je med šolanjem dokazal ustrezno zrelost in odgovornost.
Za dijake, ki tega ne izpolnjujejo, šola ni dolžna prevzeti odgovornosti, zato se dijaki, ki jim je bil
izrečen vzgojni ukrep ukor razrednika ali ukor ravnatelja, ne morejo udeležiti strokovne ekskurzije,
razen, če oddelčni učiteljski zbor presodi drugače.

3.

Na ekskurziji je prepovedano uživanje, prinašanje in posedovanje alkohola in drog. Prav tako pa je
prepovedan prihod na ekskurzijo pod vplivom alkohola in drog.

4.

Spremljevalci na ekskurziji so zaposleni na EŠNM, ki poznajo udeležence ekskurzije (dijake).
Spremljevalci skrbijo za vzgojno-izobraževalni del ekskurzije. Za izvedbo potovalnega (turističnega)
dela je odgovorna turistična agencija. Šola skrbi za izbiro agencije z ustreznimi izkušnjami pri izvedbi
ekskurzij ter v primeru kršitev skrbi za zaščito dijakovih interesov.

5.

Dijaki so na ekskurziji dolžni upoštevati navodila spremljevalcev in turističnega vodnika.

6.

Dijaki dobijo informacije in nasvete v zvezi z ekskurzijo pri agenciji, organizatorju in spremljevalcih.
Z vsemi pogoji in navodili za ekskurzijo morajo biti seznanjeni tudi starši ali zakoniti skrbniki.

7.

Dijaki morajo na ekskurziji spoštovati šolska pravila (Pravilnik o šolskem redu, Šolska pravila EŠNM).
Ob najtežjih kršitvah teh pravil profesor spremljevalec telefonsko obvesti starše, ki so dolžni dijaka
na lastne stroške odpeljati domov, ekskurzija se zanj zaključi. Skladno s Šolskimi pravili se dijaku
izreče ustrezen vzgojni ukrep.

8.

Dijaki morajo pred potovanjem po navodilih agencije ali šole urediti ustrezno zdravstveno in drugo
dokumentacijo za potovanje v posamezno državo.

9.

Na ekskurziji morajo dijaki v prostem času paziti na lastno varnost. V tujem mestu se morajo
zadrževati v parih ali skupini, nikakor pa ne smejo hoditi sami.

10. Dijaki med nočnim počitkom, razen v nevarnosti, ne smejo zapuščati nastanitvenih prostorov (hotel,
hostel …). Ob zaključku dnevnega programa s svojim podpisom potrdijo prisotnost v nastavitvenih
prostorih do zajtrka.
11. Dijaki morajo spoštovati splošne standarde, ki veljajo v nastanitvenih prostorih. Na ekskurziji dijaki
upoštevajo kulturne norme, zakone in sisteme krajev, v katerih se nahajajo.
ravnateljica:

Vladimira Šuštaršič


Ekonomska šola Novo mesto
Dijak ………………………………………….……..………………, oddelek ……….. s podpisom potrjujem, da sem
seznanjen s pravili vedenja na strokovni ekskurziji in da bom ta pravila spoštoval.
Podpis dijaka: ………………………………………..
(Ime in priimek starša) …..……………………………………, s podpisom potrjujem, da sem seznanjen s pravili
vedenja na strokovni ekskurziji. V času ekskurzije mojega otroka sem dosegljiv na telefonski številki
…………………………
Novo mesto, dne: ……………………
……………………..………………………

Podpis staršev:

