OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA
Kidričeva ulica 36
5000 Nova Gorica

Datum: 28. januar 2020

VARNOSTNI NAČRT
ZIMSKE ŠOLE V NARAVI KOPE 2020

KOPE, 24.2.2020-28.2.2020

VARNOSTNI NAČRT ZA ŠOLO V NARAVI – KOPE 2020
VODJA: ALJAŽ DOLGAN

DATUM: 24.2. – 28.2. 2020

RAZRED:
7. a: 26 učencev
7. b: 22 učencev
7.c: 20 učencev

Stroški na učenca:

ODHOD: 24.2. 2020 ob 7.00
s parkirišča za šolo.

LOKACIJA:
Lukov dom in smučišče Kope

PRIHOD: 28.2. 2020
predvidoma ob 16.00 na
parkirišče za šolo.

UČITELJI
Aljaž Dolgan, Nataša Penko, Vanja Rušt,
Polona Završnik, Katarina Kete Rodman

Stroški na učenca zajemajo bivanje na osnovi
polnega penziona, smučarsko vstopnico, prevoz
ter strošek učiteljev smučanja.

OPIS AKTIVNOSTI:
Učenci bodo pet dni preživeli v šoli v naravi, v kateri bodo dosegali nekatere cilje UN za 7. razred.
Izveden bo začetni in nadaljevalni tečaj smučanja. Med bivanjem v ŠN bodo izvedeni štirje športni in
en naravoslovni dan.
Prvi dan bodo učenci po prihodu na smučišče razdeljeni v skupine po znanju, v naslednjih dneh pa bo
še mogoč prehod med skupinami. V dopoldanskem času bodo učenci s pomočjo različnih vaj usvajali
tehniko smučanja in deskanja, v popoldanskem času pa bo malo več časa namenjenega prostemu
smučanju in deskanju, pod nadzorom učitelja smučanja.
V popoldanskem oziroma večernem času bodo organizirane različne dejavnosti v posebni obliki pouka
(spoznavanje FIS pravil, priprava smuči, video-analiza smučanja učencev, naravoslovni dan…).
Pouk in ostale aktivnosti v ŠN bodo usmerjene k:
 osvajanju tehnik alpskega smučanja,
 deskanja,
 varnosti na smučišču,
 spoznavanju opreme ter priprava in skrb za opremo,
 naravoslovju,
 pohodništvu,
 orientacije v naravi.

CILJI DEJAVNOSTI:
Šola v naravi zagotavlja osebnostni razvoj otroka, saj upošteva vse štiri dimenzije izobraževalnega
načrtovanja in prakse. S Šolo v naravi dosegamo zastavljene cilje vzgojno-izobraževalnega programa
osnovne šole zaradi posebnih postopkov dela se učenci učijo izkustveno in doživljajsko. Zaradi
socializacijskega vpliva prihaja do »skritega« učenja in vzgoje, ki nastajata kot stranski produkt
organizacije takšnega načina pouka ter seveda šole.
V okviru smučarskega oziroma deskarskega tečaja bomo z učenci zasledovali naslednje cilje:
 osvajanje tehnike osnovnega vijuganja in zarezne tehnike,
 varno uporabljanje smučarskih naprav,
 zavedanje nevarnosti na smučišču, poznavanje pravil vedenja na smučišču,
 učenci poznajo prednosti in slabosti različne smučarske opreme ter znajo skrbeti zanjo,
 pri učencih spodbujamo in razvijamo pozitivne medsebojne odnose, čustveno navezovanje na
naravo.
UKREPI ZA VARNO IZPELJAVO DEJAVNOSTI:
 učencem in staršem predstavimo program dejavnosti (ustno, pisno in preko šolske spletne
strani),
 za dejavnost so se odločili učenci in starši s pisno potrditvijo,
 učence seznanimo s cilji in načinom dela,
 seznanimo jih z njihovimi nalogami na dejavnosti,
 seznanimo jih z varnostjo in pravili, ki veljajo na dejavnostih,
 učence ob prihodu seznanimo s hišnimi pravili ter primernim obnašanjem v okolici ter na
terenu. Ta pravila učenci morajo dosledno upoštevati.
NAČRT ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI
 učenci bodo dejavnosti izvajali pod vodstvom učiteljev OŠ Frana Erjavca Nova Gorica in
učiteljev smučanja Nitro Kope ki bodo sodelovali pri aktivnostih učenja smučanja. Učenci ne
bodo nikoli brez nadzora,
 učenci upoštevajo navodila svojih učiteljev,
 v primeru, da učenec ne bo spoštoval pravil in jih bo nenehno kršil, se ne bo mogel udeležiti
dejavnosti, kjer je potrebna disciplina in dosledno upoštevanje navodil (smučanje, deskanje,
pohod…). V primeru hujših kršitev morajo po učenca priti starši,
 v primeru nezgode oz. poškodbe učenca, učitelji poskrbijo za ustrezno pomoč, čim hitreje
obvestijo starše ter spremljajo učenca v bolnišnico, če je potrebno,
 v primeru neprimernega obnašanja učenca, učitelji o tem obvestijo starše, ki so dolžni še isti
dan priti po otroka, če je bila takšna odločitev učiteljev,
 učenci in spremljevalci morajo spoštovati in upoštevati hišni red in pravila Lukovega doma.

NAČRT POTI
Odhod udeležencev je ob 7.30 s parkirišča za šolo. Za avtobusni prevoz od Nove Gorice do
Hotela Luka na Kopah, poskrbi MIVAX d.d. Na poti se avtobus ustavi na počivališču po potrebi
oz. oceni vodje poti. Prihod na kope ob cca 11.00.
Odhod iz parkirišča za Hotelom ob cca. 13.00, predviden prihod v Novo Gorico med 16.00 in
16.30. V primeru izrednih razmer (poškodbe, slabo vreme..) se lahko program spremeni po oceni
vodje poti.
Seznam učiteljev spremljevalcev:
1. Aljaž Dolgan
2. Nataša Penko
3. Vanja Rušt
4. Polona Završnik
5. Katarina Kete Rodman

UČENCI IN STARŠI SO BILI PRED IZVEDBO ŠN OPOZORJENI NA:
 kaj naj vzamejo s seboj (seznam potrebščin za šolo v naravi),
 pravilno vedenje v avtobusu med vožnjo,
 pravilno vedenje pri izvajanju dejavnosti (upoštevanje navodil, izpolnjevanje dogovorjenih
obveznosti),
 spoštovanje varnostnega načrta.
PRIHOD V ŠOLO V NARAVI IN ODHOD IZ ŠOLE V NARAVI, TER PRIHOD PRED ŠOLO:
Učenci se peljejo v šolo v naravi z avtobusom. Starši pripeljejo učence na parkirišče za šolo, kjer
skupaj z učenci pričakajo učitelje spremljevalce. Šele, ko starši predajo svoje otroke učiteljem, le-ti
sprejmejo odgovornost zanje. Starši dajo v otrokovo prtljago le to, kar je bilo dogovorjeno na
roditeljskem sestanku.
Mobilni telefoni so dovoljeni ob dogovorjenih časih, po kosilu in po večerji. V primeru zlorabe
oziroma uporabe mobilnih telefonov, ki bi bili moteči za izvajanje aktivnosti, bodo učitelji učencem
telefone odvzeli in jim jih vrnili ob prihodu v Novo Gorico.
Učenci ne zapuščajo parkirišča, prtljago položijo v avtobus učitelji.
Učenci vstopajo v avtobus mirno in upoštevajo navodila voznika, le-ta jih seznani z varnostjo na
avtobusu (učenci sedijo, spremljevalci sedijo spredaj, na sredini in na koncu avtobusa). Če je učencu
slabo, sošolec o tem obvesti učitelja, možna je zamenjava sedeža. Uživanje hrane, sladkarij in napitkov
na avtobusu ni dovoljeno.
Po končanem programu ŠN ob dogovorjenem času starši ali njihovi zakoniti zastopniki pričakajo
otroke na parkirišču za šolo in jim pomagajo vzeti prtljago. S tem starši prevzemajo odgovornost za
otroke, ki prav tako do odhoda ne smejo zapuščati parkirišča. Takrat učiteljev ne sprašujejo o bivanju,
saj morajo učitelji poskrbeti za varno izstopanje vseh učencev, pregled avtobusa in poskrbeti za tiste, ki
jih starši niso prišli čakat. Te starše učitelji pozovejo, da pridejo po otroke. Drugim staršem jih ne
prepuščajo, razen, če imajo pisno dokazilo. Šele ko so vsi učenci s starši in so že dvignili prtljago, jih
učitelji na kratko obvestijo o bivanju v ŠVN.
NAČIN POSREDOVANJA NAVODIL:
Učence in starše smo s potekom dejavnosti in vsebino varnostnega načrta seznanili na roditeljskem
sestanku in na šolski spletni strani.

PRILOGE:
1.
2.
3.
4.
5.

SEZNAM UDELEŽENCEV
PROGRAM DELA
RAZPOREDITEV PO SOBAH
POTNI NALOGI
SEZNAM OPREME

Varnostni načrt pripravil: Aljaž Dolgan

Ravnatelj: Jernej Ferjančič

SEZNAM OPREME:
OPREMA ZA SMUČANJE/ DESKANJE NA SNEGU
1. smuči, deska, smučarske palice smučarski čevlji, kombinezon ali smučarske hlače in bunda,
2. smučarske rokavice,
3. smučarske nogavice ali tople dokolenke,
4. pulover ali topli puli,
5. toplo smučarsko spodnje perilo ali žabe,
6. smučarska očala,
7. smučarska čelada (obvezno!),
8. zaščitna krema za obraz in ustnice z zaščitnim faktorjem.
OPREMA ZA BIVANJE V DOMU
1. trenirka ali hlače in pulover,
2. spodnje perilo,
3. bombažne nogavice,
4. pižama, higienski pribor,
5. copati (ne iz blaga),
6. vrečka za umazano perilo,
7. brisače (za telo in obraz).
DRUGA OPREMA
1. zdravstvena izkaznica,
2. baterija za nočni pohod,
3. čevlji za pohodništvo ali snežke,
4. zvezek in pisalo,
5. družabne igre.
OB ODHODU:




Smuči in palice naj bodo spete skupaj, zaradi lažjega transporta, smučarski čevlji v torbi ali
nahrbtniku (ne v plastični vrečki)!
Vso opremo označite z imenom in priimkom in šolo!
Ker po prihodu na Kope program začnemo s kosilom, bodite zjutraj oblečeni v čim bolj udobna
oblačila.

