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Uporabnikom šolskih prostorov in vodjem interesnih dejavnosti na naši šoli

Zadeva: Spoštovanje dogovora
Spoštovani!
Ob podpisu dogovora v zvezi z uporabo šolskih prostorov in vodenjem interesnih
dejavnosti na naši šoli smo vam priložili tudi navodila in pravila hišnega reda, ki jih
morate spoštovati vsi, ki posegate v šolske prostore in učno-vzgojno področje. Zaradi
nespoštovanja dogovora se pojavljajo številne težave tako pri organizaciji našega dela kot
tudi nezadovoljstvo pri starših. Da do tega ne bo prihajalo, bi vas še enkrat opomnili na 3.
člen Dogovora o vodenju interesnih dejavnosti, v katerem je zapisano:
Obveznosti izvajalca in učencev so:
 da v športno dvorano vstopajo v športni opremi in čistem športnem obuvalu;
 da uporabljajo prostore samo v dogovorjenih terminih;
 da namensko uporabljajo prostore skladno z dogovorom;
 da orodje in rekvizite, ki jih uporabljajo, po končani vadbi pospravijo na ustrezna
mesta;
 da vso nastalo škodo, ki bi bila storjena med koriščenjem šolske telovadnice, v celoti
poravnajo;
 da dosledno upoštevajo šolski – hišni red;
 da upoštevajo navodila šolskega koordinatorja prostorov.
Obveznosti izvajalca:
 da pred začetkom in po koncu uporabe pregleda stanje prostorov in s podpisom potrdi
uporabo prostorov;
 da strogo upošteva dogovorjen prihod, uporabo in zapuščanje šolskih prostorov;
 da morebitne vzgojne in druge težave z učenci sporoča koordinatorici Matei Curkovi
oziroma vodstvu šole;
 da vodi dnevnik vsebin in prisotnosti, ki ga dobi v šoli;
 da se udeležuje tekmovanj, ki jih razpisuje MIZŠ oziroma Zavod za šport RS Planica;

 da o vseh spremembah v zvezi z vadbo (odpoved, sprememba časa vadbe, odhod na
tekmovanje …) pravočasno obvešča vadeče;
 da se povezuje s športnimi pedagogi za izposojo opreme in prevozov na tekmovanje.
Še posebej pa bi vas opozorili na to:
– da mora izvajalec strogo upoštevati dogovorjen prihod, uporabo in zapuščanje
šolskih prostorov. Zaradi nespoštovanja tega dogovora občasno prihaja tudi do
uničevanja oziroma škode na šolskih objektih in površinah, ki jo povzročajo tudi
učenci, ki so vključeni v vašo interesno dejavnost;
– da je izvajalec dolžan vse spremembe v zvezi z vadbo pravočasno sporočati
učencem. Vse prevečkrat se dogaja, da dejavnost nenapovedano odpade, učenci se
potikajo okoli šole, pri starših pa to povzroča nezadovoljstvo. To nezadovoljstvo
starši prenašajo tudi na šolo, poleg tega pa nam nenapovedane odpovedi
dejavnosti povzročajo težave pri organizaciji pouka predvsem v podaljšanem
bivanju.
Delavci šole se zavedamo, da pri delu z našimi učenci opravljate izjemno pomembno
nalogo, zato vas prosimo, da omenjeni dopis sprejmete dobronamerno. Hkrati pa vam
sporočamo, da lahko v času zimskih počitnic (od 17. do 21. 2. 2014), v dopoldanskem
času, organizirate počitniške aktivnosti v prostorih šole. V primeru, da tovrstne aktivnosti
načrtujete, vas prosimo, da nam to sporočite najkasneje do 6. 2. 2014. Sporočilo pošljite
na e-naslov: matea.curkova@guest.arnes.si.
S spoštovanjem,

Matea Curkova,
koordinatorica ID

Janez Peterlin,
ravnatelj

