KINNITATUD
Direktori käskkirjaga
13.10.2017; nr 1.1-3-10

Elva Gümnaasiumi ekskursioonide, õppekäikude ja matkade läbiviimise kord
1. Üldsätted
1.1 Ekskursiooni, õppekäigu või matka korraldaja esitab õppejuhile hiljemalt viis päeva enne
ürituse toimumist nõuetekohaselt vormistatud avalduse (lisa 1 ja 2) ning kooskõlastab
õppetundidest puudumise.
1.2 1. kuni 6. klassi õpilasi saadavad täiskasvanud arvestusega üks täiskasvanu iga 10 õpilase
kohta.
1.3 7. kuni 9. klassi õpilasi saadavad täiskasvanud arvestusega üks täiskasvanu iga 15 õpilase
kohta.
1.4 Gümnaasiumiõpilaste väljasõite saatvate täiskasvanute arvu määrab kool olenevalt marsruudist
ja sihtkohast.
2. Väljasõitude läbiviimine
2.1 Ekskursiooni, matka, õppekäigu jms korraldajad teavitavad lapsevanemaid hiljemalt viis päeva
enne ürituse toimumist planeeritavast väljasõidust.
2.2 1. kuni 9. klassi õpilaste vanemad on kohustatud informeerima väljasõidu eest vastutajat lapse
tervisest tulenevatest erikohtlemise vajadustest.
2.3 Õpetaja, kes on määratud ekskursiooni, õppekäigu või matka eest vastutavaks, viib läbi
õpilaste ohutustehnilise instrueerimise. Instrueerimisel peetakse silmas eeskätt konkreetsest
marsruudist, sihtkohast, aastaajast, õpilaste vanusest tulenevaid ohutegureid, et iga õpilane
teadvustaks oma vastutuse. Õpilastega kõneldakse liiklusohutusest, loodus- ja tervishoiureeglitest,
sanitaarnõuetest, ohutusnõuetest, esmaabi võtetest. Instrueerimine protokollitakse (vabas vormis)
ja sellele võetakse kõikide väljasõidul osalevate õpilaste allkirjad. Mitmepäevase ürituse puhul
instrueeritakse kirjalikult ja võetakse õpilaselt ning vanemalt allkiri (lisa 3).
2.4 Mitmepäevasele ekskursioonile, õppekäigule ja matkale minnes kindlustab õpetaja, et kaasa
võetaks esmaabitarbed.
2.5 Kõigil üritustel kehtivad Elva Gümnaasiumi kodukorra nõuded.
3. Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral
3.1 Grupi saatja kutsub vajadusel kiirabi ja annab esmaabi.
3.2 Igast õnnetusjuhtumist tuleb koheselt teavitada lapsevanemat ning
kooli direktorit ja tagasi saabudes kirjutada juhtunu kohta seletuskiri.

Lisa 1

........................................
õppejuhi kinnitus

Elva Gümnaasiumi õppejuhile

............................
(kuupäev)

AVALD U S

Palun kinnitada ...............klassi (õpilaste arv ........ ................................................... toimuv
(ajavahemik)

ekskursioon / õppekäik / matk .......................................................................................................
(marsruut )
Väljumisajaga kell ....................... ning orienteeruva tagasisaabumisajaga kell …....................

Saatajad (nimed kontaktandmed) .................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Asendust vajavad õpetajad ...........................................................................................................

...........................
(allkiri)

…………………..………………..
(õpetaja ees- ja perekonnanimi)

Lisa 2

Õpilaste väljasõit
Kuupäev:
Marsruut:
Väljasõidu kellaaeg:
Saabumise kellaaeg:
Sõidu eest vastutaja (õpetaja nimi):

ÕPILASTE NIMEKIRI:
1.
2.

Lisa 3
NÕUSOLEK

Olen nõus, et minu laps ...............................................................................(trükitähtedega)
osaleb väljasõidul ............................. (sihtkoht) .....................
a.
OSALEJA ANDMED:
Kool: Elva Gümnaasium
Õpilase nimi: ________________________________
Telefoni nr._________________________________
Aadress: __________________________________
LAPSEVANEMA KONTAKTANDMED:
Ees-ja perekonnanimi: ______________________________
Telefoni nr. ______________________________________
Info lapse tervisliku erivajaduse kohta:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Olen tutvunud reisi eelinfoga ning luban oma lapsel osaleda.
Lapsevanem____________________________________________________________________
(nimi, allkiri, kuupäev)
Küsimuste korral võtta ühendust reisi korraldajatega:
klassijuhataja:
e-mail:
tel.:

