1.1.

Az iskolai kirándulásokról

A kirándulások rendje
Az iskolai kirándulások szervezésénél figyelembe kell venni az intézmény Pedagógiai Programját, valamint azt,
hogy azokon a részvétel szigorúan önkéntes.
A szülőket előzetesen tájékoztatni kell a kirándulásról, az úticélról, a programról, a költségekről, a praktikus
információkról, esetleges rendkívüli tényezőkről stb.. A diákok csak a szüleik előzetes írásbeli engedélyükkel
vehetnek részt a kirándulásokon.
A tájékoztatást és a szülők előzetes írásbeli engedélyének beszerzését a program szervezőjének
(osztályfőnök, szaktanár, iskolai vezető stb.) kell végezni. (A tájékoztatáshoz és a szülők előzetes
hozzájárulásához használható mintát lásd lentebb.) A program szervezőjének nevét a tájékoztatónak tartalmaznia
kell.
A programról a tájékoztatást megkezdeni és a szervezést megkezdeni csak az intézményvezető előzetes
írásbeli engedélyével lehet.
A résztvevőkkel ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a tanulmányi
kirándulással együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát életkoruknak és fejlettségi
szintjüknek megfelelően. Az ismertetés tényét és tartalmát program szervezőjének dokumentálni kell.
A program szervezője felelős a tájékoztatásért, a program lebonyolításáért, a baleseti oktatásért.
Akik nem kívánnak a programon részt venni, azoknak tanulmányi tartalmú foglakozásokon kell megjelenni.

(A tájékoztatáshoz és a szülők előzetes hozzájárulásához használható minta)

Kedves Szülők! Kedves Diákok!
A (résztvevők megjelelőse) számára kirándulást szervezünk (hova).
A kirándulás úti célja, helyszíne(i):
A kirándulás tanulmányi témája, célja:
A kiránduláson való részvétel önkéntes, nem kötelező. Azok a tanulók, akik a kiránduláson
nem vesznek részt a(z) (osztályban) teljesítik tanulmányi kötelezettségüket.
Résztvevők:
Felügyelet:
Költségek: forint, ami tartalmazza a következőket:
Utazás:

Indulás: (mikor), (honnan).

Érkezés: (mikor), (hová).
Tervezett program:
Szükséges felszerelés:
Étkezés:
Egyéb információk:
Dátum
Tisztelettel:
a kirándulás szervezője
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kérjük aláhúzással, jelezzék, hogy gyermekük részt vehet-e a kiránduláson.
Gyermekem …………………………………………………. (név)
a……….……………… (időpont) tervezett kiránduláson
részt vesz

nem vesz részt.

Dátum:
szülő aláírása

1.2. Az autóbuszos utazást igénylő tanulmányi kirándulások biztonságos
lebonyolításáról

1.
Tanulmányi kirándulásnak csak a pedagógiai programban és a munkatervben szereplő, az
iskola által szervezett utazás tekinthető.
2.
Az igénybe vett autóbusz üzemeltetőjétől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a
személyszállítást végző szolgáltató személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos
előírásoknak, valamint arról, hogy az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van és
rendelkezik érvényes okmányokkal.
3.
Az intézményvezetőnek rendelkeznie kell információval az utazásban résztvevőkről, az
utazás helyszíneiről, továbbá pontos és teljes körű, egyéb utasokat is tartalmazó utaslistával,
amelyen szerepelnek a törvényes képviselők elérhetőségei is, illetve megjelölve a felelős
pedagógus-kíséretet ellátók személyét.
Az útvonalról szóló dokumentum és az utas lista két példányban készül, egyik példányt az
utazást vezető pedagógus tartja magánál, a másik példány a tanintézményben marad.
4.
Az éjjel 23 óra és reggel 4 óra közötti idősávban az utazás nem folytatható, a sofőröknek egy
szálláshelyen pihenőt kell tartaniuk, ugyanott, ahol a diákokat is elszállásolják erre az időre.
5.
A kirándulást vezető indulás előtti feladatai:
-

a szolgáltató személyi és tárgyi feltételeiről, illetve az autóbusz műszaki állapotáról
szóló írásbeli nyilatkozat beszerzése,

-

tájékozódás az autóbusz befogadóképességét illetően, összevetése az utazók valós
számával,

-

a szülők írásbeli hozzájárulásának bekérése a tanulmányi kirándulásra vonatkozóan,

-

az autóbusz biztonsági berendezéseinek (biztonsági öv) használatáról, egyéb
lehetséges veszélyforrásokról (az ülőhely elhagyása) szóló tájékoztatás,

-

külföldi utazások esetében a megfelelő utasbiztosítás megkötése.

