KINNITATUD 31.08.2016.a
direktori käskkirjaga nr 1-7/122

Mäetaguse Põhikooli õpilaste ekskursioonide, matkade, õppekäikude jms
läbiviimise kord

1. Üldsätted
1.1.Kord kehtestab klassi- ja kooliväliste väljasõitude korraldamise reeglid, mis on vajalikud
õpilaste turvalisuse kaitseks, õppetöö tõrgeteta korraldamiseks ning mis määratlevad ürituse
vastavuse hariduslikele eesmärkidele.
1.2. Õpilaste ekskursioone, õppekäike ja matku korraldatakse pedagoogilise personali
juhtimisel vastavalt klassijuhatajate, õpetajate, huvijuhi õppeaasta töökavadele.
1.3. Ekskursiooni, matka või õppekäigu korraldaja esitab kooli direktorile hiljemalt 5 päeva
enne ürituse toimumist nõuetekohaselt vormistatud avalduse (lisa1), mille kinnitab kooli
direktor, arvestades ürituse eesmärki, iseloomu, õpilaste vanust ja nende tervislikku olukorda
ja määrab turvalisuse eest vastutaja.
Ekskursiooni või matka toimumise aja, iseloomu või marsruudi kinnitab kooli direktor ning
nimetab vastutava isiku.
1.4. Mõisted:
1.4.1. Kooli esindamine on olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, kultuuriüritustel ning
mujal kooli esindava õpilase või õpilasgrupi ühe- või mitmepäevane üritus, millel osalemise
organiseerib vastava aine õpetaja, ringijuht või huvijuht. Kooli esindamine võib toimuda
õppetöö ajal.
1.4.2. Õppekäik on õppetöö vorm, mis toimub korraldava õpetaja juhendamisel ja vastutusel
ühe ainetunni kuni ühe koolipäeva piires. Õppekäik on kooli õppekavaga seotud ja toimub
õppetöö osana. Õpilastele, kes õppekäigul ei osale, toimub sel päeval õppetöö koolis.
1.4.3. Õppekäik võib olla kas ühe õppeaine põhine või õppeaineid lõimiv koostöövorm.
1.4.4. Ekskursioon on väljaspool õppetööd toimuv ühe või mitme klassi õpilasi hõlmav ühevõi mitmepäevane väljasõit Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus või kolmandates riikides, mida
kool ei ole kohustatud korraldama.
1.4.5. Laager on huviringi, treeningrühma või õpilasesinduse mitmepäevane üritus harjutamise,
treenimise või koolituse eesmärgil, mille organiseerib ringijuht, treener või huvijuht. Laagreid
võib korraldada direktori või õppealajuhataja loal osaliselt õppetöö ajal, kui nende sisu on
kooskõlas kooli õppekavaga.

1.5. Reisifirmade teenuste kasutamisel vastutab teenuse osutamise ja turvalisuse tagamise eest
reisifirma.
1.6. Kooli õpilaste ekskursioonide, matkade, õppekäikude jms läbiviimise kord on kättesaadav
kooli kodulehel.
2. Planeerimine ja ettevalmistamine
2.1. Ekskursiooni või õppekäigu korraldaja teavitab lapsevanemaid kirjalikult planeeritavast
üritusest.
2.2. Õppekäiku korraldav õpetaja saadab hiljemalt viis tööpäeva enne väljasõitu
lapsevanematele teate toimuvast koolivälisest õppetööst ja lapsevanema nõusoleku lehe
(lisa 2).
2.3. Vanem kinnitab allkirjaga oma nõusolekut lapse üritusest osavõtu kohta ja ühtlasi on
lapsevanem kohustatud informeerima ürituse eest vastutajat lapse tervisest tulenevatest
erikohtlemise vajadusest.
2.4. Õppekäigu eest vastutav õpetaja esitab hiljemalt kümme päeva enne väljasõitu kooli
sekretärile nõuetekohaselt täidetud transpordi tellimise avalduse (lisa 3).
3. Ohutuse tagamine
3.1.Vastavalt ürituse iseloomule peab korraldaja läbi viima õpilaste ohutustehnilise
instrueerimise vastavalt ürituse iseloomule. Instrueerimise ettevalmistamisel peab
korraldaja läbi mõtlema ja silmas pidama ohufaktorid, mis tulenevad konkreetsest üritusest,
sihtkohast, aastaajast, õpilaste vanusest.
3.2.Olenevalt ürituse iseloomust räägib korraldaja õpilastega liiklusohutusest, loodus- ja
tervishoiureeglitest, sanitaarnõuetest, ohutusnõuetest lõkke tegemisel ja ujumisel jne. Koos
tuletatakse meelde kõige elementaarsemad esmaabi andmise võtted.
3.3.Korraldaja peab kindlustama, et kaasa võetaks mobiiltelefon ja esmaabitarbed.
Esmaabivahendite kott peaks olema kokku pandud kooli meditsiiniõe poolt, arvestades
ürituse iseloomu ja laste erivajadusi. Esmaabikoti saab kooli kanteleist. Ürituse korraldaja
peab oskama kasutada esmaabikotis olevaid vahendeid.
3.4.Vastavalt Liiklusseaduse §22 lg 7 võib algklasside õpilaste rühm liikuda ainult
täiskasvanute saatel kõnniteel kaks last kõrvuti. Kõnnitee puudumisel võib õpilaste rühm
liikuda teepeenral, seejuures valgustamata asulateel ning asulavälisel teel ainult valge ajal
ja kahesuunalise liikluse korral eraldusribata tee vasakpoolsel teepeenral. Õpilaste rühma
saatja peab tagama ohutuse ja tal peab olema seljas ohutusvest.
3.5.Üritustel peab I ja II kooliastmes kaasas olema vajadusel üks täiskasvanu iga 10 õpilase
kohta, III kooliastmes üks täiskasvanu iga 15 õpilase kohta.
3.6.Korraldaja võib keelduda õpilast üritusele kaasa võtmast, kui tal on õpilase käitumise
suhtes pretensioone.
4. Õnnetusjuhtumist teavitamine
4.1. Igast vahejuhtumist ja õnnetusest tuleb koheselt teavitada kooli direktorit ja tagasi
saabudes kirjutada juhtunu kohta seletuskiri.
4.2. Igast raskemast õnnetusest tuleb kohe teatada esiteks hädaabitelefonile 112, siis
lapsevanemale ning kooli direktorile või õppealajuhatajale.

Direktor informeerib vallavalitsust.
4.3. Iga suurem õnnetusjuhtum arutakse läbi nii kooli õppenõukogu kui ka hoolekogu
koosolekul.
5. Lõppsätted
5.1. Kooli õpilaste ekskursioonide, matkade, õppekäikude jms läbiviimise korda uuendatakse
vajadusel enne õppeaasta algust.

LISA 1
Mäetaguse Põhikooli direktorile
AVALDUS

Soovin korraldada _________________________________________
(kuupäev)
___________________________________________________________________________
(õppekäik, matk, ekskursioon, teatri/kino ühiskülastus)
Marsruudil__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Üritus lõpeb_________________________ orienteeruvalt kell__________________
(kuupäev)
Ürituse eesmärk_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Õpilasi instrueeris ohutust käitumisest______________________________________
Lapsevanemaid teavitas__________________________________________________
Õpilasi saadavad täiskasvanud
______________________________________________________________________
_____________________________________ __________________________________
Õpilaste nimekiri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Õpetaja/korraldaja allkiri:
Avalduse esitamise kuupäev:

LISA 2
TEADE LAPSEVANEMALE
Käesolevaga teatame, et Mäetaguse Põhikoolis korraldatakse väljaspool kooli
Ürituse nimetus_____________________________________________________
Ürituse toimumise koht_______________________________________________
Klass/õpperühm/huviring_____________________________________________
Toimumise aeg_____________________________________________________
Ürituse maksumus___________________________________________________
Väljasõidu aeg, koht_________________________________________________
Orienteeruv tagasisaabumise aeg________________________________________
Korraldav õpetaja__________________________________
Kontakttelefon____________________________________
Korraldava õpetaja allkiri_________________ Kuupäev_________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------

LAPSEVANEMA NÕUSOLEK

Mina lapsevanem (hooldaja)_________________________________________
olen teadlik ja nõus, et minu laps______________________________________
osaleb___________________________________________________________
Lapse tervisest tulenevatest erikohtlemisvajadustest teavitan korraldavat õpetajat
eelpool toodud kontakttelefonil.
Ühtlasi vastutan oma lapse käitumise eest korraldataval üritusel.
Lapsevanema (hooldaja) allkiri____________________________
Kuupäev______________________________________________

LISA 3
Mäetaguse Põhikooli esindamiseks transpordi tellimise avaldus
__________________________________________________________________________
Väljasõidu (olümpiaad, ülevaatus, võistlus, õppekäik) täpne nimetus

___________________________________________________________________________
Ürituse toimumise täpne asukoht (aadress)

___________________________________________________________________________
Ürituse toimumise kuupäev (kuupäevad) ja kellaaeg kohapeal (algus ja lõpp)

___________________________________________________________________________
Soovitav väljumise kellaaeg Mäetaguselt

___________________________________________________________________________
Osalevate õpilaste arv

__________________________________________________________________________
Avalduse esitaja nimi ja mobiiltelefoni nr

_________________________________________________________________________
Õpilastega lähevad kaasa (õpetajad, lapsevanemad) nimi ja mobiili nr
___________________________________________________________________________
Tellimuse esitamise aeg

