Kinnitatud
Direktori 01.11.2017. a
käskkirjaga nr 1.1-1/26

KOHTLA-JÄRVE KESKLINNA PÕHIKOOL
EKSKURSIOONIDE, MATKADE, ÕPPEKÄIKUDE JMS. LÄBIVIIMISE
OHUTUSE, TAGAMISE KORD
§1 Üldsätted
(1) Ekskursiooni (matka, õppekäigu) korraldajad teavitavad planeeritavast üritusest
kooli õpilaste vanemaid õpilaspäeviku või e-kooli kaudu.
(2) Kooli õpilaste vanemad kinnitavad vastusega e-kooli foorumis oma nõusolekut lapse
üritusest osavõtu kohta. Ühtlasi on lapsevanemad kohustatud informeerima ürituse
eest vastutajat lapse tervisest tulenevatest erikohtlemise vajadustest (allergiad jne).
(3) Ekskursiooni, õppekäigu või matka korraldaja esitab direktorile (või teda
asendavale isikule) hiljemalt seitse tööpäeva enne ürituse toimumist
nõuetekohaselt vormistatud avalduse (LISA 1).
(4) Koos avaldusega esitab ekskursiooni, õppekäigu või matka korraldaja eesti keeles
trükitud õpilaste nimekirja.
(5) Kooli direktor kinnitab avalduse arvestades ürituse eesmärki, iseloomu ning õpilaste
vanust ja määrab vastutava isiku.
(6) I – VI klassi õpilasi saadavad täiskasvanud, arvestusega vähemalt 1 täiskasvanu 10
õpilase kohta.
(7) VII – IX klassi õpilasi saadavad täiskasvanud, arvestusega vähemalt 1 täiskasvanu
15 õpilase kohta.
(8) Ekskursioonide, matkade, õppekäikude jms. läbiviimiseks võib klassijuhataja kulude
katmiseks küsida kaasrahastamist lastevanematelt.
§2 Õpetaja (rühmaõpetaja, klassijuhataja), kes on määratud vastutavaks isikuks:
(1) Viib läbi õpilaste instrueerimise, et iga õpilane teadvustaks oma vastutuse.
(2) Kõneleb lastega või õpilastega järgmistel teemadel:
 liiklusohutus;
 loodus- ja tervishoiureeglid;
 sanitaarnõuded;
 ohutusnõuded lõkke tegemisel;
 elementaarsed esmaabi andmise võtted;
 leitud lõhkeaine või lõhkekehade, ka omavalmistatud laskeriistade ohtlikkus.
(3) Selgitab, missugused on teekonnal ja sihtkohas telefoni (side) kasutamise
võimalused.
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(4) Võtab kaasa esmaabivahendid (koolist esmaabipakk).
(5) Võtab kaasa mobiiltelefoni.
§3 Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral.
(1) Igast raskemast õnnetusjuhtumist teatab ekskursiooni, õppekäigu või matka eest
vastutav isik:
 päästeametile - 112;
 lapsevanemale;
 kooli juhtkonnale.
(2) Igast raskemast õnnetusjuhtumist teatab kooli juhtkond:
 omavalitsusele;
 Haridus- ja Teadusministeeriumile.
(3) Haridus- ja Teadusministeeriumile esitatakse õnnetusjuhtumist kirjalik esildis 7
tööpäeva jooksul, milles antakse ülevaade õnnetusjuhtumist, selle põhjustest,
tagajärgedest, süüdlastest ja edasisest menetlemisest.
(4) Õppekäigul või matkal toimunud õnnetusjuhtum arutatakse läbi kooli õppenõukogus
ja hoolekogu koosolekul.
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LISA 1
_________________________
(õpetaja ees- ja perekonnanimi)

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli
direktorile

AVALDUS
Palun kinnitada ________ klassi ________________ toimuv ekskursioon / õppekäik/ matk
(ajavahemik)

_________________________________________ väljumisajaga kell ___________ ning
( marsruut )

orienteeruva tagasisaabumisajaga kell _____________ .

Palun korraldada toidu kaasa andmine.

Jah

Ei

Saatjad:
Lisa 1: Õpilaste nimekiri

Õpetaja allkiri:

Kuupäev:

Täidab kooli direktor:
Heaks kiidetud/keeldumine
Direktori poolt määratud vastutav isik

Kuupäev:

Allkiri:
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