
 

 

LISA 1  

 

LASTE ÜRITUSTE, ÕPPEKÄIKUDE JA VÄLJASÕITUDE KORRALDAMISE KORD  

 

1. ÜLDSÄTTED 

Kasti- Orgita Lasteaia  laste õppekäikude ja väljasõitude korraldamise põhimõtetes 

kirjeldatakse rühma- ja lasteaiaväliste ürituste või väljasõitude  korraldamise reegleid, mis on 

vajalikud laste turvalisuse kaitseks ning õppetöö tõrgeteta korraldamiseks. 

Laste õppekäike, väljasõite ja matku korraldatakse vastavalt lasteaia õppekavale, rühma ja 

lasteaia õppeaasta tegevuskavale. Õppekäigule, mis toimub väljasõiduna, lubamise kinnitab 

vastava ürituse korraldaja taotluse (Õppekäigu/väljasõidu registreerimise leht) alusel 

direktor.  

 Lasteaia  välised üritused on: 

- lasteaia esindamine konkurssidel, võistlustel, kultuuriüritustel vms. -  lasteaeda esindava 

lapse või laste grupi üritus, mille eest vastutab lasteaiaõpetaja. Kui üritusele on kaasatud 

vanemad, vastutab iga vanem oma lapse eest. 

- õppekäik (toimub väljasõiduna), mis on lasteaia õppekavaga seotud ühe päeva  piires 

toimuv üritus, mille organiseerib rühmaõpetaja ja mille eest vastutab rühmaõpetaja. Lastele, 

kes mingil põhjusel õppekäigul ei osale, tagatakse valve lasteaias. Kui üritusele on kaasatud 

vanemad, vastutab iga vanem oma lapse eest. 

- rühmaüritus on üldjuhul väljaspool lasteaeda ühe päeva piires toimuv ühe rühma  laste 

ettevõtmine (matk, õppekäik lasteaia lähiümbrusesse), mille eest vastutab rühmaõpetaja. Kui 

üritusele on kaasatud vanemad, vastutab iga vanem oma lapse eest. 

 

2. ÜRITUSTE KORRALDAMINE 

2.1 Lasteaia õuealalt väljudes on  töökorraldusega  tagatud, et kogu rühma tööaja 

jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse 

seaduses sätestatud piirnormidele. 

2.2 Lapsed ja neid saatvad täiskasvanud kannavad õuealalt väljudes turvaveste.  
2.3 Turvalisuse eest vastutava õpetaja ülesanded enne väljasõitu: 

 Saadab täpse informatsiooni õppekäigu/väljasõitu kohta (eesmärk, väljumine-

saabumine, transport, ajakava jne) kõigile vanematele. 

 Registreerib õppekäigu/väljasõidu vastavalt lasteaia direktori poolt kehtestatud 

korrale. 

 Direktori poolt kinnitatakse vahetult enne õppekäigu/väljasõidu algust sellel osalevate 

laste nimekiri. 

 Registreerimise lehel on fikseeritud turvalisuse eest vastutav õpetaja. 

 Õpetaja võtab kaasa rühma mobiiltelefoni ja kõikide kaasas olevate laste ja nende 

vanemate kontaktandmed. 



 Õppekäigule/väljasõidule lubatakse  ainult terved lapsed. 

 Kui õppekäigul osaleb krooniliste haigustega lapsi, kontrollib, et lapsel on kaasas 

vajalikud ravimid. Vajadusel konsulteerib vanemaga, et välja selgitada, millised  

piirangud on lapsel väljasõidu/õppekäigu programmis osalemiseks. 

 Võtab kaasa esmaabi komplekti. 

 Kontrollib, et kõik lapsed ja täiskasvanud kinnitavad bussis turvavööd; 

 Lasteaeda tagasi jõudes, toob direktorile õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe.

      

2.4 Enne üritusele minekut õpetaja vestleb lastega järgmistel teemadel: 

 liiklusreeglid; 

 ohutusreeglid; 

 käitumisreeglid. 

3. ÜLDISED JUHTNÖÖRID ÕNNETUSJUHTUMI KORRAL TEGUTSEMISEKS 

 Säilitada  rahu! 

 Turvalisuse eest vastutav õpetaja jagab ülejäänud kaasas olevatele 

täiskasvanud saatjatele ülesanded: 

kes teavitab vajadusel päästeametit numbril 112; 

kes tegeleb vajadusel kannatanuga ja annab esmaabi; 

kes hoolitseb ülejäänud laste turvalisuse eest; 

 Turvalisuse eest vastutav õpetaja informeerib juhtunust lasteaia direktorit. 

4. LÕPPSÄTTED 

4.1 Laste ürituste, õppekäikude ja väljasõitude korraldamise korda uuendatakse vastavalt 

vajadusele. 



 

 

KASTI – ORGITA LASTEAED   

     Direktori kinnitus: 

Õppekäigu/väljasõidu registreerimise leht      

Rühma nimi: 

Väljasõidu aeg ja marsruut: 

Laste nimekiri ja märge kohaloleku kohta: 

Kaasas olevad õpetajad/täiskasvanud: 

Turvalisuse eest vastutava õpetaja nimi ja allkiri    

 


