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Maardu GOmnaasiumi direktori
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Ekskursiooni labiviimise kord.
1. Ekskursioon on Ohe voi mitmepaevane valjas6it Maardust huvipakkuvate objektidega
tutvumiseks; samasisuline matk - jalgsi voi rattal voi mone tunnine oppekaik Maardu linna
piires.
2. Opilaste ekskursioone korraldavad vastavalt opetajate tookavadele ja klassijuhataja
tbbplaanidele aineopetaja voi klassijuhataja.
3. Kirjaliku taotluse ekskursiooni korraldamiseks esitab opetaja-organisaator vahemalt kaks
nadalat enne selle toimumist oppealajuhatajale voi huvijuhile. Taotluses on kirjas:
ekskursioonist osavottev klass(id), eesmark, kavandatav toimumisplaan - aeg ja kestvus,
marsruut (objektid), liikumisvahend, oobimiskohad. Vastutava opetaja nimi ja teiste
osalevate taiskasvanute nimed. Parast oppealajuhataja nousolekut kinnitab taotluse kooli
direktor.
4. Vahemalt kolm paeva enne ekskursiooni algust esitatakse osalejate tapne nimekiri kooli
blanketil direktorile allkirjastamiseks. Parast seda uusi osavotjaid ekskursioonile ei kaasata.
5. Oppekaigule mineva klassi, objektide loetelu ja toimumise aja esitab opetaja kirjalikult
oppealajuhatajale kinnitamiseks vahemalt Oksnadal enne selle toimumist. Enne oppekaigu
kinnitamist lepib korraldav opetaja kokku nende kolleegidega, kelle tunde kavandatav
oppekaik puudutab.
6. Opilasi saadavad ekskursioonil vahemalt Okstaiskasvanu iga 10 I - VI klassi opilase kohta,
vahemalt Okstaiskasvanu iga 15 VII - IX klassi opilase kohta ja gOmnaasiumis iga 20-25
opilase kohta. Iga ekskursiooni, matka, oppekaigu juht peab olema Maardu GOmnaasiumi
opetaja, kui selle organiseerijaks on kool. Teised taiskasvanud vOivad olla valjaspool
pedagoogilist personali.
7. Enne ekskursiooni viiakse labi ohutustehniline juhendamine, olenevalt
marsruudist, sihtkohast, liikumisvahendist, aastaajast ja opilaste vanusest.
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8. Enne ekskursiooni peab vastutav opetaja valja selgitama telefoni kasutamise voimalused
teeloleku ajal ja kindlustama esmaabitarvete olemasolu.
9. Vastutav opetaja tagab, et lapsevanemad oleksid ekskursioonile voi matkale minekust
teadlikud ja andnud selleks loa.
1O.lgas koolis, ekskursioonil, matkal voi oppekaigul toimunud onnetusjuhtumist tuleb kohe
teatada kooli direktsioonile ja lapsevanemale, vajaduse korral ka paasteametile. Koik
opilasega toimunud onnetusjuhtumid arutatakse labi koolis ja kooli hoolekogus, sellest
informeeritakse linnaosa haridusosakonda (linna haridusametit). Haridusministeeriumile
esitatakse kirjalik esildis 7 toopaeva jooksul.
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