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Tallinna Rahumäe Põhikooli
klassiürituste korraldamise ning läbiviimise kord
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Õpilaste klassiekskursioone, õppekäike ja matku korraldatakse lähtudes klassijuhatajate ja
aineõpetajate töökavadest. Ettevõtmised toimuvad õpetajate või klassijuhatajate juhtimisel.
1.2 Käesolev kord ei laiene lastevanemate või teiste isikute korraldatud ekskursioonidele,
olenemata õpetaja kaasasolekust.
1.3 Reisifirmade teenuste kasutamisel vastutab teenuse osutamise ja turvalisuse tagamise eest oma
korraldusala piires reisifirma.
1.4 Ekskursiooni, õppekäigu või matka korraldaja esitab kooli direktorile hiljemalt viis päeva enne
ettevõtmise toimumist nõuetekohaselt vormistatud avalduse ja osalejate nimekirja (lisa 1), mille
kinnitab direktor. Ettevõtmiste puhul, mis toimuvad vahetult pärast vaheaega, esitab õpetaja
avalduse vähemalt viis päeva enne vaheaja algust.
1.5 Esimese kuni kuuenda klassi õpilasi saadavad täiskasvanud, arvestusega üks täiskasvanu
iga 10 õpilase kohta ja seitsmenda kuni üheksanda klassi õpilasi üks täiskasvanu iga 15 õpilase
kohta.
2. EKSKURSIOONI, ÕPPEKÄIGU VÕI MATKA LÄBIVIIMINE
2.1 Õppetundide ajal toimuva ettevõtmise puhul tuleb õppetundidest puudumine eelnevalt
kooskõlastada õppejuhiga.
2.2 Ekskursiooni, matka, õppekäigu jms korraldajad teavitavad lapsevanemaid planeeritavast
ettevõtmisest e-posti või eKooli teel.
2.3 Õpilaste vanemad on kohustatud informeerima ettevõtmise eest vastutajat lapse tervisest
tulenevatest erikohtlemise vajadustest.
2.4 Õpetaja, kes on ekskursiooni, õppekäigu või matka eest vastutaja, 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 lõkke tegemisel, ujumisel, esmaabi võtetest, leitud lõhkeaine või
lõhkekehade, ka omavalmistatud laskeriistade ohtlikkusest. Õpetaja hindab olukorda ja
vajadusel nõuab õpilaselt ohutusreeglite täitmise kinnitust oma allkirjaga (lisa 2).
2.5 Ekskursioonile, õppekäigule ja matkale minnes, kindlustab õpetaja, et kaasa võetaks
esmaabitarbed.
2.6 Ekskursiooni korraldamisel välisriiki:
– tuleb eelnevalt koostada osalevate õpilaste ja nende vanemate kontakttelefonide andmebaas;
– tuleb eelnevalt täpsustada, et korraldaja, täiskasvanud saatjate ja kaasatulevate õpilaste
mobiiltelefonid toetaksid rahvusvahelisi kõnesid;
– tuleb kontrollida ravikindlustuse olemasolu nii õpilastel kui saatjatel;
– tuleb järele uurida hädaabi telefoninumber ning salvesta ka oma telefoni Eesti
Välisministeeriumi ööpäevaringne valvesekretäri number +372 637 7000.
2.7 Kõigil ettevõtmistel kehtivad Tallinna Rahumäe Põhikooli kodukorra nõuded.
3. TEGUTSEMINE ÕNNETUSJUHTUMI KORRAL
3.1 Igast vahejuhtumist ja õnnetusest tuleb koheselt teavitada kooli direktorit ja tagasi saabudes
kirjutada juhtunu kohta seletuskiri. Igast raskemast õnnetusjuhtumist tuleb koheselt teatada
Päästeametile ja lapsevanemale.
3.2 Iga koolis, ekskursioonil, õppekäigul või matkal toimunud õnnetusjuhtum tuleb läbi arutada
kooli õppenõukogu ja hoolekogu koosolekul.
Haridus-ja teadusministeeriumile tuleb esitada 7 tööpäeva jooksul kirjalik esildis, milles
antakse ülevaade õnnetusjuhtumist, selle põhjustest, tagajärgedest, süüdlastest ja edasisest
menetlemisest.
4. LÕPPSÄTTED
4.1 Kõik erandjuhud, mida antud kord ei sätesta, lahendab kooli juhtkond.

LISA 1

Kairi Jakobson
Rahumäe Põhikooli direktor

Avaldus
ekskursiooni, õppekäigu või matka läbiviimiseks
Palun lubada Tallinna Rahumäe Põhikooli .............. klass
...................................................................................................................................................
/ekskursioonile, õppekäigule või matkale/
....................................................................................................................................................
/toimumise koht ja aeg/

Vastutav õpetaja: .......................................................................................................................
Õpilasi saatvad täiskasvanud*: ..................................................................................................
* Esimese kuni kuuenda klassi õpilasi saadavad täiskasvanud, arvestusega üks täiskasvanu

iga 10 õpilase kohta ja seitsmenda kuni üheksanda klassi õpilasi üks täiskasvanu iga 15 õpilase
kohta.
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Kinnitan, et Tallinna Rahumäe Põhikooli klassiürituste korraldamise ning läbiviimise korra kohaselt
on läbi viidud õpilaste ohutus-tehniline instrueerimine.
.......................................

.......................................

/kuupäev/

/kuupäev/

......................................................
/vastutava õpetaja allkiri/

.....................................................
/direktori kinnitus/

LISA 2

Olen teadlik õppekäigu/ekskursiooni/matka reeglitest ja kohustun neid täitma.
...........................................................................................................................................................
/ettevõtmise nimetus,toimumise koht ja aeg/
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Allkiri

