
 

 

 
 
 

KINNITATUD 
Kose Gümnaasiumi direktori  

26.10.2020  
käskkirjaga nr 1-3/7 

 
KOSE GÜMNAASIUMI VÄLJASPOOL KOOLI TOIMUVA ÕPPE JA 
VÄLJASÕITUDEGA ÜRITUSTE KORRALDAMISE KORD 
 
§ 1. ÜLDSÄTTED 
1.1 Käesolevaga kehtestatakse Kose Gümnaasiumi väljaspool kooli toimuva õppe- ja 
väljasõiduürituste kord. 

1.2  Kooli õppekavajärgne  õppekäik on õppetöö ajal väljaspool kooli territooriumi õpetajate 
juhendamisel toimuv õppetöö vorm. 

1.3 Kooli esindamine õppetöö ajal on osalemine võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel, 
esinemine kontsertidel, ülevaatustel. 

1.4 Kooli õppekavaväline väljasõit on väljaspool õppetööd korraldava õpetaja juhendamisel 
toimuv üritus. 

1.5 Ekskursioon on väljaspool õppetööd toimuv ühe või mitme klassi õpilasi hõlmav ühe- või 
mitmepäevane väljasõit Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus või kolmandates riikides, mida kool ei 
ole kohustatud korraldama. 

 

§ 2. ÕPPEKÄIK 

2.1 Õppekäik on õppetöö vorm, mis toimub korraldava õpetaja juhendamisel ja vastutusel ühe 
ainetunni kuni ühe koolipäeva piires. 

2.2 Õppekäigud on kirjeldatud kooli õppekavas, fikseeritud ainerühmade tööplaanides ja 
õpetajate töökavades. 

2.3 Õppekäik võib olla kas ühe õppeaine põhine või õppeaineid lõimiv koostöövorm. 

2.4 Kool finantseerib õppeaastas ühe kooli õppekavas kinnitatud õppeaineid lõimiva väljasõidu 
õppekäigu ühe õpilase kohta ja see on kohustuslik kõikidele õpilastele v.a tervislikud põhjused. 

2.5 Õppekäiku korraldaja  õpetaja on kohustatud ürituse registreerima õppealajuhataja juures 
hiljemalt õppeveerandi esimesel nädalal, arvestades ülekooliliste ja riiklike ürituste ning 
eksamigraafikutega. Esitatavas  avalduses märkida õppeaine(d), mille raames õppekäik toimub, 
eesmärk, osavõttev klass (klassid) marsruut(objektid), aeg ja kestvus, vastutava ja teiste 
osalevate õpetajate nimed (lisa 1). 

2.6 Kui kavandatav õppekäik muudab tavapärast õppetöö korraldust, peab üritust organiseeriv 
õpetaja saavutama kokkuleppe kolleegidega, kelle abiga või kuidas toimub ärajäänud 
ainetundide õpe (näiteks e-õpe). Õppekäigul osalev klass või õpperühm täidab ringkäigulehe 
(lisa 2). 

 

 

 



 

 

 

 

2.7 Õppekäigu eest vastutav õpetaja esitab hiljemalt kümme päeva enne väljasõitu kooli 
sekretärile nõuetekohaselt täidetud transpordi tellimise avalduse (lisa 3). 

2.8 Õppekäiku korraldav õpetaja saadab hiljemalt viis tööpäeva enne väljasõitu lapsevanematele 
teate toimuvast koolivälisest õppetööst ja lapsevanema nõusoleku lehe (lisa 4).  

2.9 Õppekäiku korraldav õpetaja esitab viis tööpäeva enne õppekäigule väljasõitu 
õppealajuhatajale kinnitamiseks: 

a) klassi/õpperühma ringkäigulehe;  

b) nõuetekohaselt vormistatud väljasõidul osalevate õpilaste nimekirja; 

c) õpilastele koostatud õppekäigu õppeülesanded/ töölehed. 

 

§ 3. VÄLJASPOOL KOOLI TOIMUVA ÕPPE JA VÄLJASÕITUDEGA ÜRITUSTE 
KORRALDUSE ALUSED  

3.1 Ühe kuni kahe akadeemilise tunni pikkused väljaspool kooli territooriumit toimuvad 
õppekäigud/õuesõppetunnid registreeritakse kooli administraatori juures vastavas registris. 
Majast väljudes märgib õppetööd läbiviiv õpetaja registrisse oma nime, majast väljumise 
kuupäeva, kellaaja, klassi/õpperühma, koha kuhu minnakse, õpilaste arvu ning majja 
tagasitulekul tagasisaabumise kellaaja, õpilaste arvu ning kinnitab sissekande allkirjaga.  

3.2 Pikemate väljaspool kooli toimuvate õppe ja kooli õppekavaväliste väljasõitudega ürituste 
korraldaja õpetaja esitab kooli direktorile vähemalt kolm päeva enne selle toimumist 
vormikohase õppealajuhataja kinnitusega registreerimisavalduse (lisa 1), mille kinnitab kooli 
direktor, arvestades sõidu eesmärki, iseloomu, õpilaste vanust ja tervist. 

3.3 Kooli õppekavavälised väljasõiduüritused õppetöö ajal võivad olla õpilaste 
kaasrahastamisega, kuid õpilastele vabatahtlik. Õpilastele, kes üritusel ei osale, toimub 
organiseeritud tegevus koolis. 

3.4 Terve õppepäeva pikkusi kooli õppekavaväliseid õppetegevust toetavaid väljasõiduüritusi 
võib õppetöö ajal korraldada õppeveerandis mitte rohkem kui kaks ühe õpperühma või klassi 
kohta. 

3.5 Kui kavandatav õppekäik muudab tavapärast õppetöö korraldust, peab üritust organiseeriv  
õpetaja saavutama kokkuleppe kolleegidega, kelle abiga või kuidas toimub ärajäänud 
ainetundide õpe (näiteks e-õpe). Õppekäigul osalev klass või õpperühm täidab ringkäigulehe 
(lisa 2).  

3.6 Igaks ekskursiooniks, õppekäiguks või matkaks määrab vastutava isiku kooli direktor.  

3.7 Kõikidel väljasõitudel saadab 1.– 6. klassi õpilasi iga 10 õpilase kohta üks täiskasvanu.  

3.8 Kõikidel väljasõitudel saadab 7.– 9. klassi õpilasi iga 15 õpilase kohta üks täiskasvanu.  

3.9 Olenevalt marsruudist ja sihtkohast saadab õppereisil iga 15 gümnaasiumiõpilase kohta üks 
täiskasvanu. 

3.10 Õppekäiku või ekskursiooni korraldav õpetaja teavitab lapsevanemaid planeeritavast 
koolivälisest üritusest kirjaliku teatega kas paberkandjal (lisa 4) või elektrooniliselt. 

 



 

 

 

 

3.11 Kui reisitakse Eesti Vabariigist väljas Euroopa Liidu territooriumil, on vaja, et õpilasel 
oleks kaasas Euroopa ravikindlustuskaart. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse 
vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise 
ajal.  

3.12 Lapsevanemad täidavad vormikohase nõusolekulehe lapse üritusest osavõtu kohta 
paberkandjal või elektrooniliselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Lapsevanem 
kohustatud informeerima ürituse eest vastutajat lapse tervisest tulenevatest erikohtlemise 
vajadustest. (lisa 4). 

3.13 Õpetaja (klassijuhataja), kes on määratud väljaspool kooli toimuva õppe või väljasõiduga 
ürituse juhiks, viib läbi õpilaste ohutustehnilise instrueerimise, pidades silmas konkreetset 
marsruuti, sihtkohta, aastaaega, õpilaste vanusest tulenevaid ohutegureid. 

3.14 Enne väljaspool kooli toimuvale õppekäigule või väljasõiduga üritust kõneldakse õpilastega 
järgmistel teemadel: 

 liiklusohutus; 

 seadusekuulekus (tubakatoodete ja uimastavate toodete tarbimine); 

 loodus- ja tervishoiureeglid; 

 sanitaarnõuded; 

 ohutusnõuded lõkke tegemisel; 

 elementaarsed esmaabi andmise võtted; 

 leitud lõhkeaine või lõhkekehade, ka omavalmistatud laskeriistade ohtlikkus. 

3.15 Õpetaja võtab õpilastega  õppekäigule, ekskursioonile või matkale minnes kaasa töökindla 
mobiiltelefoni. 

3.16 Õpetaja võtab õpilastega õppekäigule, ekskursioonile või matkale minnes kaasa 
esmaabitarbed.  

3.17 Igast raskemast õnnetusjuhtumist tuleb kohe teatada päästeametile. 

3.18 Igast erakorralisest vahejuhtumist tuleb kohe teavitada kooli direktorit ja lapsevanemat ning 
kirjutada juhtunu kohta olukorra  kirjeldus. 

3.19 Õppekäigul või matkal toimunud erakorraline vahejuhtum tuleb läbi arutada kooli 
õppenõukogu ja hoolekogu koosolekul.  

 



 

 

 
Kose Gümnaasiumi direktorile 

 
Klassijuhataja / aineõpetaja __________________________________ 
 
Avaldus 
 
Soovin korraldada _________________________________________ 
                                                                       (kuupäev)               
______________________________________________________________________________  

(õppekäik, matk, ekskursioon, teatri/kino ühiskülastus)  

Marsruudil_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Üritus lõpeb_________________________ orienteeruvalt kell__________________ 
                                                 (kuupäev)  

Ürituse eesmärk________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
Õpilasi instrueeris ohutust käitumisest______________________________________ 
Lapsevanemaid teavitas__________________________________________________ 
Õpilasi saadavad täiskasvanud _____________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
Osalevate õpilaste nimekiri 
jkn Õpilase nimi klass jkr Õpilase nimi klass 
1   26   
2   27   
3   28   
4   29   
5   30   
6   31   
7   32   
8   33   
9   34   
10   35   
11   36   
12   37   
13   38   
14   39   
15   40   
16   41   
17   42   
18   43   
19   44   
20   45   
21   46   
22   47   
23   48   
24   49   
25   50   
 
Ürituse eest vastutab___________________________________________  
                                                                                 (ees ja perekonnanimi)  
Saatjal kaasasoleva mobiiltelefoni number__________________________  

Avalduse esitamise kuupäev________________    Õpetaja allkiri________________________ 

Õppejuhi nõusolek______________________________________________________ 

Nimi_____________________________ Allkiri______________  Kuupäev_______________ 

Lisa 1 



 

RINGKÄIGULEHT väljaspool kooli üritusel õppetöö ajal osalemiseks 

Ürituse nimetus__________________________ Toimumise aeg__________________ 

Õpilase ees- ja perekonnanimi / klassi nimekiri / õpperühma nimekiri 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Käesolevaga kinnitan, et õpilasel (klassil/õpperühmal) pole õppeaines täitmata kohustusi, 
oleme temaga kokku leppinud lisatöö minu õpetatavas aines puudutud tunni ulatuses, luban 
osaleda nimetatud üritusel: 

Õppeaine Õpetaja nimi Kuupäev Allkiri 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Ühisüritusel ei osale (õpilaste nimed)_____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Täidetud ringkäiguleht viia klassijuhataja /ürituse korraldaja õpetaja kätte. 

Lisa 2 



 

Kose Gümnaasiumi esindamiseks  transpordi tellimise avaldus 

 
Esitada hiljemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________.                     

Väljasõidu (olümpiaad, ülevaatus, võistlus, õppekäik) täpne nimetus 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Ürituse  toimumise täpne asukoht (aadress) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Ürituse toimumise kuupäev (kuupäevad) ja kellaaeg kohapeal (algus ja lõpp) 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Soovitav väljumise kellaaeg Koselt 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Osalevate õpilaste arv, orienteeruv vanus või klassid 
 

 

__________________________________________________________________________ 
Avalduse esitaja nimi ja mobiiltelefoni nr 
 

 

_________________________________________________________________________ 
Õpilastega lähevad kaasa (õpetajad, lapsevanemad) nimi ja mobiili nr 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Tellimuse esitamise aeg 

 

 

 

 
 
 
NB! Täitmata ridade või hilinemise korral transporti ei tellita. 
       Avaldus esitada kooli juhiabi/personalispetsialistile. 
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TEADE LAPSEVANEMALE 
 
Käesolevaga teatame, et Kose Gümnaasiumis korraldatakse väljaspool kooli 
 
Ürituse nimetus____________________________________________________ 
 
Ürituse toimumise koht______________________________________________ 
Klass/õpperühm/huviring____________________________________________ 
 
Toimumise aeg____________________________________________________ 
Ürituse maksumus__________________________________________________ 
 
Väljasõidu aeg, koht________________________________________________ 
Orienteeruv tagasisaabumise aeg______________________________________ 
 
Korraldav õpetaja___________________________ 
Kontakttelefon_____________________________ 
 
Korraldava õpetaja allkiri_________________ Kuupäev_________________  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
LAPSEVANEMA NÕUSOLEK  
 
Mina lapsevanem (hooldaja)__________________________________________ 
 
olen teadlik ja nõus, et minu laps______________________________________ 
 
osaleb____________________________________________________________ 
 
Lapse tervisest tulenevatest erikohtlemisvajadustest teavitan korraldavat õpetajat 
eelpool toodud kontakttelefonil. 
Ühtlasi vastutan oma lapse käitumise eest korraldataval üritusel. 
Kui reisitakse Eesti Vabariigist väljas Euroopa Liidu territooriumil, on lapsel kaasas 
Euroopa ravikindlustuskaart.  
 
Lapsevanema (hooldaja) allkiri____________________________ 
 
Kuupäev______________________________________________ 
 

TEADE LAPSEVANEMALE 
 
Käesolevaga teatame, et Kose Gümnaasiumis korraldatakse väljaspool kooli 
 
Ürituse nimetus_____________________________________________________ 
 
Ürituse toimumise koht_______________________________________________ 
Klass/õpperühm/huviring_____________________________________________ 
 
Toimumise aeg_____________________________________________________ 
Ürituse maksumus___________________________________________________ 
 
Väljasõidu aeg, koht_________________________________________________ 
Orienteeruv tagasisaabumise aeg________________________________________ 
 
Korraldav õpetaja__________________________________ 
Kontakttelefon____________________________________ 
 
Korraldava õpetaja allkiri_________________ Kuupäev_________________  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
LAPSEVANEMA NÕUSOLEK  
 
Mina lapsevanem (hooldaja)_________________________________________ 
 
olen teadlik ja nõus, et minu laps______________________________________ 
 
osaleb___________________________________________________________ 
 
Lapse tervisest tulenevatest erikohtlemisvajadustest teavitan korraldavat õpetajat 
eelpool toodud kontakttelefonil. 
Ühtlasi vastutan oma lapse käitumise eest korraldataval üritusel. 
Kui reisitakse  Eesti Vabariigist väljas Euroopa Liidu territooriumil, on lapsel kaasas 
Euroopa ravikindlustuskaart.  
 
Lapsevanema (hooldaja) allkiri____________________________ 
 
Kuupäev______________________________________________ 
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