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Paide Hillar Hanssoo Pdhikooli dpilaste ekskursioonide, matkade
liibiviimise kord

1.

ja

oppekiiikude

Utdsatted
1.1. Kord kehtestab klassi- ja kooliviiliste stindmuste v6i viiljasditude korraldamise reeglid,
mis on vajalikud 6pilaste turvalisuse kaitseks, dppet<iri tdrgeteta korraldamiseks ning
mis miiiiratlevad stindmuse vastavuse hariduslikele eesmiirkidele.
1.2. Kooliviilised Oppetunnid (ekskursioonid,dppekiiigud, matkad jms) peavad seonduma

ja olema planeeritud dpetaja tdrikavas.
1.3. Ekskursiooni vdi dppekiiigu konaldajateavitab lapsevanemaid kirjalikult (v6ib ka eainekavaga

2.

piieviku kaudu) planeeritavast tiritusest.
1.4. Klassi- ja kooliviiliste siindmuste korraldamise korra kinnitab direktor ja see on
kiittesaadav kooli kodulehel.
1'5. Klassi- ja kooliviiliste si.indmuste korraldamise korra jiirgimine on kohustuslik. K6ik
erandjuhud, mida antud kord ei siitesta, lahendab kooli juhtkond.
Siindmused
2.1. Klassi- ja kooliviilised siindmused on traditsioonilised stindmuse{ 6ppe- ja

kasvatustdtid toetavad stndmused, projektide raames toimuvad stindmused,
tiihtpiievade tiihistamised jne.
2.2.

Kooli esindamine on oliimpiaadidel, konkurssidel, vdistlustel, kultuuristindmustel

ning mujal kooli esindava 6pilase v6i 6pilasgrupi iihe- vdi mitme piievane srindmus,
millel osalemise organiseerib vastava aine 6petaja, ringijuht v6i huvijuht. Kooli
esindamine v6ib toimuda 6ppetoo ajal.
2.3. Oppekiiik on kooli Oppekavaga seotud iihe koolipiieva piires toimuv stindmus, mille
organiseerib aine6petaja v6i klassijuhataja. dppekiiik on kooli dppekavaga seotud ja
toimub 6ppetti6 osana. Opilastele, kes dppekiiigul ei osale, toimub sel piieval 6ppetoo
koolis.
2.4. Laager

on huviringi, treeningrtihma vdi

Spilasesinduse mitmepiievane si.indmus
harjutamise, treenimise v6i koolituse eesmiirgil, mille organiseerib ringijuht, treener
v6i huvijuht. Laagreid v6ib korraldada direktori vdi dppealajuhataja loal osaliselt
6ppet<i6 ajal, kui nende sisu on kooskdlas kooli 6ppekavaga. Klassisrindmus on
viiljaspool 6ppetcicid toimuv iihe klassi dpilaste ettevdtmine, mille eest vastutab
klassijuhataja.

2.5. Ekskursioon on reeglina viiljaspool Sppetodd toimuv iihe v6i mitme klassi 6pilasi
hdlmav iihe- vdi mitmepiievane veiljasdit, mille eest vastutab ekskursiooni korraldav

3.

dpetaja. Mitmepiievased ekskursioonid toimuvad tildjuhul koolivaheaegadel.

Siindmuste planeerimine ja liibiviimine
3.1. Ulekoolilised 6pilasstindmused kavdndatakse dppeaasta kaupa ja kajastatakse kooli
tildtci6plaanis.
3.2' 6ppekiiigud ja klassistindmused planeeritakse vastavalt v6imalustele kuu, trimestri,
poolaasta vdi Oppeaasta kaupa.
3.3. Siindmuse korraldaja koosk6lastab siindmuse dppealajuhataja v6i huvijuhiga hiljemalt
viis t<i<ipiieva enne siindmuse toimumist.
3.4. Siindmuse korraldaja teavitab kooli sridklat viiljas6idust hiljemalt kolm piieva enne
dppekiiiku ja korraldab koostcids toitlustajaga dpilaste toitlustamise 6ppekiiigul.
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3.5. Hiljemalt tiks niidal enne ekskursiooni, matka v6i 6ppekiiiku esitab korraldav 6petaja
ekskursiooni, matka v6i dppekSigu toimumise aja, marsruudi ning 6pilaste nimekirja
koos vastutava(te) 6petaja(te) nime(dega) ja kontaktandmetega kooli sekretiirile (n6idis

4.

Lisa 1).
3.6. Viiljaspool kooli toimuval siindmusel osalevate 6pilaste nimekirja esitab vastutav
dpetaja kooli sekretiirile ning samuti teavitatakse teisi kooli Spetajaid kooli e-piievikus.
3.7. K6igil stindmustel liihtuvad dpilased ja 6petajad kooli kodukonast:
3.7.1.Valjasditudel (6ppekaigud, ekskursioonid, teatrikiilastuse jne.) kiiitub dpilane
viisakalt, esindades viiiirikalt ennast, oma vanemaid jakooli.
3.7.2.6pilased tdidavad lisaks dpetajale viiljas6itu saatvate tiiiskasvanute korraldusi.
3 .7 .3 .Viilj asditudel j 2irgib Opilane k6iki ohutusree gleid.
3.8. Uldjuhul v[ljaspool kooli toimuv siindmus algab ja l6peb kooli juurest, kui ei ole kokku
lepitud teisiti.
3.9. Lapsevanem teatab erisoovist siindmuse korraldajale kirjalikult v6i suuliselt telefonitsi.
Ohutuse tagamine
4.1. Vastavalt stndmuse iseloomule peab korraldaja liibi viima 6pilaste ohutustehnilise
instrueerimise. Oluline on, et piirast instrueerimist teadvustaks iga 6pilane oma
vastutust. Instrueerimise ettevalmistamisel peab korraldaja labi mdtlema ja silmas
pidama ohufaktorid, mis tulenevad konkreetsest siindmuses, sihtkohast, aastaajast,
Spilaste vanusest:

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

liiklusohutus;
loodus- ja tervishoiureeglid;
sanitaarn6uded;
ohutusnOuded l6kke tegemisel;

tuleohutus;

'{r

ujumine (keelatud on vette hiippamine tundmatus kohas);
4.1.7 . elementaarse esmaabi andmise vdtted.
4.2. Stindmuse korraldaja peab tagama, et lapsevanemad oleksid siindmusele minekust
teadlikud ning teataksid stindmuse eest vastutavale isikule oma lapse tervisest
tulenevad erikohtlemise vajadused ja haigused (niiide Lisa2).
'i
4.3. Viiljaspool Eestit 6ppek[igule v6i ekskursioonile minekut ning vajadusel ka
klassisiindmuse eel:

4.3.1. vormistatakse kirjalik mineku teatis vanematele;
4.3.2. vdetakse vanemate kirjalikud ndusolekud;
4.3.3. koostatakse kaasatulevate dpilaste ja nende vanemate kontakttelefonide
nimekiri;
. 4.3.4. kontrollitakse, kas korraldaja, tiiiskasvanud saatjate ja kaasatulevate dpilaste
mobiiltelefonid toetavad rahvusvahelisi kdnesid;
4.3.5. kontrollitakse ravikindlustuse olemasolu nii 6pilastel kui saatjatel;
4.3.6. tuleb jiirele uurida hiidaabi telefoninumber ning salvesta ka oma telefoni Eesti
Viilisministeeriumi oop2ievaringne valvesekrettiri number +372 53 019 999.
4.4. Stindmuse korraldaja peab kindlustama, et kaasa vOetaks mobiiltelefon ning
esmaabitarbed.

4.5. Vastavalt Liiklusseaduse $22 lg 7 v6ib algklasside dpilaste ri.ihm liikuda ainult
tiiiskasvanute saatel kdnniteel kaks last kSrvuti. K6nnitee puudumisel v6ib 6pilaste
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rtihm liikuda teepeenral, seejuures valgustamata asulateel ning asulaviilisel teel ainult
valgel ajal ja kahesuunalise liikluse korral eraldusribata tee vasakpoolsel teepeenral.
Opilaste riihma saatja peab tagama ohutuse ja tal peab olema seljas ohutusvest.
4.6. Eestisisesel viiljasdidul peab kaasas olema:
4.6.1. I-VI klassiga tiks tiiiskasvanu iga 10 Opilase kohta;
4.6.2. VII-X klassiga iiks tiiiskasvanu iga 15 6pilase kohta.
4.7. Viiljaspool Eestit toimuval viiljas6idul peab kaasas olema viihemalt kaks tiiiskasvanud
saatjat, tiks tliiskasvanu iga 10 Opilase kohta.
4.8. Konaldaja v6ib keelduda 6pilast stindmusele kaasa v6tmast, kui tal on Opilase
kiiitumise suhtes pretensioone.
4.9. Aine6petaja

v6ib teha si.indmuse konaldajale

ettepaneku mitterahuldava

Oppeedukusega dpilase mittelubamise kohta siindmusele.

Onnetusj uhtum viilj asOidul
5.1. Igast raskemast Onnetusest (traumad, 6pilase kadumine vm.) tuleb kohe teatada esiteks
hiidaabitelefonile 112, siis lapsevanemale ning kooli direktorile v6i Oppealajuhatajile.
5.2. Teavitada toimunud 6nnetusjuhtumist toimumiskoha eest vastutaVat asutust.
5.3. Iga viiljas6idul toimunud suurem Onnetusjuhtum arutakse liibi nii kooli Sppendukogu

kui ka hoolekogu koosolekul.

Kersti Kivisoo
Direktor
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OppekiiiguUekskursioonil osalej ate nimekiri
(6pperetkele, ekskursioonile, v6istlustele, olilmpiaadile jne minekuks)

Kuhu:

Milleks:

Millal:
Jrk.nr.

..... Algus kell
Opilase perenimi

..

.... Tagasi kell

Opilase eesnimi

Klass

l

Vastutav(ad) Opetaj a(d)

:

(nimi, allkiri)

Saatja 6petaja(d):

:

(nimi, allkiri)

dw
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Lisa2
Oppekiiigule/ekskursioonile mineku teatis
OppekAigu/ekskursiooni korraldaja 6petaj a:

Marsruut:
Toimumise aeg: ............
Opilasele on tutvustatud Sppektiigu/ekskursiooni ohutegureid.

6p[aNs
Olen teadlik Sppekiiigu/ekskursiooni reeglitest ja kooli kodukorra reeglitest ja kohustun neid taitma.
Opilase kontakttelefon (kui on): ............

(6pilase allkiri)

LAPSEVANEM ...............
olen n6us, et minu laps osaleb 6ppekiiigul/ekskursioonil ning t?iidab 6ppekiiigu/ekskursiolni iihiseid
n6udeid. Lapse tervisest tulenev vajadus erikohtlemiseks: ..

Lapsevanema kontakttelefon

(lapsevanema allkiri)

Oppekiiigule/ekskursioonile mineku teatis

Marsruut:
Toimumise aeg: ...........
Opilaselelon tutvustatud 6ppekiiigu/ekskursiooni ohutegureid.

6pneNB
Olen teadlik 6ppek?iigu/ekskursiooni reeglitest ja kooli kodukorra reeglitest ja kohustun neid tbitma.
Opilase kontakttelefon (kui on): ............

(6pilase allkiri)
LAPSEVANEM ........,......

Olen n6us, et minu laps osaleb Sppek?iigul/ekskursioonil ning tiiidab dppekiiigu/ekskursiooni iihiseid
n6udeid. Lapse tervisest tulenev vajadus erikohtlemiseks: ...

(lapsevanema allkiri)

