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JÕHVI PÕHIKOOLI KODUKORD 

LISA 2 Ekskursioonide, õppekäikude ja matkade ettevalmistuse ja neil käitumise juhis 

1. Õppekäike, ekskursioone ja matku (edaspidi õppekäik) korraldatakse õpilastele 

vastavalt kooli õppekavale ja õppeaasta üldtööplaanile ning nendest teavitab õppekäigu 

korraldaja kooli juhtkonda ja lapsevanemaid vähemalt kolm õppepäeva ette.  

2. Õppekäigu toimumise aja, marsruudi ja vastutava isiku (edaspidi korraldaja) kinnitab 

õppealajuhataja, arvestades selle eesmärki, iseloomu, õpilaste vanust ja nende 

tervislikku olukorda.  

3. Teatise õpilaste sõiduks esitab õppekäigu korraldaja õppealajuhatajale kinnitamiseks 

vähemalt kolm õppepäeva enne sõidu toimumist. Õppealajuhataja kooskõlastusega 

teatise võtab õppekäigu korraldaja õppekäigule kaasa ning tagastab hiljem 

õppealajuhatajale. 

4. Õppekäigu korraldaja otsustab täiskasvanud saatjate arvu lähtudes õppekäigu 

iseloomust ja õpilasgrupi iseärasustest ning kannab nende nimed ja kontaktandmed 

teatisele.  

5. Õppekäigu korraldaja, viib läbi õpilaste ohutustehnilise instrueerimise, kusjuures peab 

silmas ohufaktoreid, mis tulenevad konkreetsest marsruudist, sihtkohast, aastaajast, 

õpilaste vanusest. 

1) Enne õppekäigule minemist vesteldakse õpilastega liiklusohutusest, loodus- ja 

tervishoiureeglitest, sanitaarnõuetest, ohutusnõuetest lõkke tegemisel, ujumisel. 

Tuletatakse meelde kõige elementaarsemad esmaabi andmise võtted. Oluline on, et 

peale instrueerimist teadvustaks iga õpilane oma vastutuse. 

2) Kui õpilased leiavad tundmatuid esemeid või lõhkekehi, siis tuleb sellest kohe 

teavitada õpetajat või kedagi täiskasvanutest. Keelatud on ükskõik milliseid 

plahvatusohtlikke või tundmatuid esemeid puudutada. 

6. Enne õppekäigule minekut peab korraldaja kooli tervishoiutöötaja käest kaasa võtma 

esmaabitarbed. 

7. Turvavööd on sõidu ajal kõigil kinnitatud. 

8. Väljaspool linna piire lubatakse eripeatuses laps bussist maha ainult siis, kui 

lapsevanem või tema poolt volitatud isik võtab lapse vastu. Linna piires on bussist 

väljumine üldjuhul kõigil lastel kooli juures. Eelneval kokkuleppel lapsevanema või 

tema poolt volitatud esindajaga võib õpilane väljuda linna piires asuvas ühistranspordi 

peatuses. 

9. Igast raskemast õnnetusjuhtumist tuleb kohe teatada häirekeskusesse, kooli juhtkonnale 

ja lapsevanemale. 

10. Iga koolis, ekskursioonil, õppekäigul või matkal toimunud raskema õnnetusjuhtumi 

arutab läbi kooli juhtkond ja/või kooli kriisimeeskond. Organisatsioonilised ja 

tehnilised puudused, mis põhjustasid õnnetusjuhtumi, tuleb kohe kõrvaldada.  


