VILJANDI LASTEAED MIDRIMAA LASTEGA LASTEAIA
TERRITOORIUMILT LAHKUMISE KORD
1. Üldsätted
1.1 Laste õppekäike/matku korraldatakse lähtuvalt lasteaia õppekavast ja rühma
tegevuskavast arvestades õppeaasta õppekasvatustegevuste eesmärke.

2. Lastega õppekäigule (Viljandi linna piires)
2.1 Igasugune lastega lasteaia territooriumilt väljumine (õppekäik, matk, jalutuskäik,
kinno- või teatrisseminek jne) registreeritakse vastavas päevikus, mis asub õppealajuhataja
toas.
2.2 Päevikus märgitakse ära:
käigul osalevate laste arv;
lapsed nimeliselt, kes on küll lasteaias, aga ei osale õppekäigul;
rühma saatvad täiskasvanud nimeliselt;
kontakttelefoni number;
õppekäigu sihtkoht, kestvus ja tagasisaabumise aeg
2.3 Õpetajatel on õppekäigule minnes kaasas laste nimekiri, töökorras mobiiltelefon ja
juhtkonna telefoninumbrid.
2.4 Soovitav on kaasa võtta esmaabipakk
2.5 Nii lapsed kui ka neid saatvad täiskasvanud kannavad helkurveste.
3. Lastega õppesõidule (Viljandi linna piiridest väljapoole)
3.1 Õppesõidule minekuks taotleb õpetaja selleks direktorilt luba esitades eelnevalt
järgmised andmed:
Õppesõidu eesmärk;
õppesõidul osalevate täiskasvanute nimed;
osalevate laste nimekiri;
iga lapse vanema poolt allkirjaga kinnitatud luba lapse osalemiseks;
kõikide laste kodused aadressid (need on võimalik leida rühmapäevikust) ja vanemate
kontakttelefonid;
teabe selle kohta, millist transporti kasutatakse;
teabe sihtkoha kohta;
3.2 Kõik need andmed esitatakse hiljemalt 5 päeva enne ettevõtmist/sündmust direktorile
täites õppesõidule registreerimise vormid (lisa1, lisa 2, lisa 3)
3.3 Nende andmete alusel teeb direktor otsuse õppesõidule lubamise kohta.
4. Turvalisuse eest vastutavate õpetajate ülesanded enne õppesõitu
1. Saata/anda täpne informatsioon õppekäigu/väljasõidu kohta (eesmärk, väljuminesaabumine, transport, ajakava jne) kõigile lastevanematele või hooldajatele.

2. Veenduda, et õppesõiduks tellitud transpordivahend on laste vedamiseks turvaline ja sobiv,
et selles oleks kohti kõigi osalejate jaoks.
3. Registreerida õppekäik/väljasõit vastavalt lasteaia poolt kehtestatud korrale.
4. Võtta kaasa kõikide osalevate laste vanemate või hooldajate kontaktandmed.
5. Jälgida, et õppesõidule tulevad ainult terved lapsed.
6. Mõelda läbi ja korraldada nende laste lasteaiapäev, kes õppesõidul ei osale.
7. Kui õppekäigul osaleb krooniliste haigustega lapsi, kontrollida, et lapsel on kaasas
vajalikud ravimid. Vajadusel konsulteerida vanema või hooldajaga, et välja selgitada,
millised piirangud on lapsel väljasõidu programmis osalemiseks.
8. Võtta kaasa esmaabi komplekt ja esmaabi andmise juhend.
9. Jälgida, et nii lapsed kui ka neid saatvad täiskasvanud kannavad helkurveste.
5. Üldised juhtnöörid õnnetusjuhtumi korral tegutsemiseks
1. Säilita rahu!
2. Turvalisuse eest vastutavad õpetajad jagavad ülejäänud kaasas olevatele täiskasvanud
saatjatele ülesanded:
a. kes teavitab vajadusel päästeametit numbril 112.
b. kes tegeleb vajadusel kannatanutega,
c. kes hoolitseb ülejäänud laste turvalisuse eest.
3. Turvalisuse eest vastutav(ad) õpetaja(d) informeerib juhtunust lasteaia juhtkonda.
4. Võimaliku avaliku huvi korral määrab lasteaia juhtkond lasteaiapoolse kõneisiku ja
informeerib sellest kõiki sündmusega seotud osapooli.
5. Lasteaia kriisimeeskond korraldab vajadusel psühholoogilise kriisiabi kohapeal või
väljasõidu järgselt lasteasutuses.
6. Lõppsätted
6.1 Viljandi Lasteaed Midrimaa lastega territooriumilt lahkumise korda uuendatakse
vajadusel enne õppeaasta algust

Lisa 1 Rühma õppesõidu registreerimine
Rühma nimi:
Õppesõidul osalevate laste vanus:
Õppesõidul osalevate laste arv:
Õppesõidu sihtkoht ja kaugus lasteaiast:
Õppesõidul kasutatav transport :
Buss - milliselt firmalt, kontaktandmed, laste turvalisuse tagamine.
Sõiduauto – kelle autot kasutatakse, laste turvavahendite olemasolu autos.
Autojuhi nimi
Auto kirjeldus, kohtade arv
Laste
Autojuhi allkiri
turvavahendite
olemasolu

Lapsi saatvad täiskasvanud:
Nimi

Registreerija nimi ja allkiri:
Kuupäev:

amet

kontakttelefon

Allkiri

Lisa 2
Laste õppesõidule registreerimine
Olen teadlik õppesõidu eesmärgist, sihtkohast, toimumise ajast, laste turvalisuse tagamise
viisidest ning kasutatavast transpordist ja luban oma lapse õppesõidule.

Lapse nimi

Lapsevanema nimi

Kontakttelefon

Lapsevanema allkiri

Lisa 3

Laste autodesse paigutamise registreerimine
Autojuht/auto

Turvalisi Autosse paigutatud Autosse
kohti
lapse nimi
paigutatud lapse
autos
vanema nimi

Autosse
paigutatud
lapse
vanema allkiri

