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ÕPILASÜRITUSTE LÄBIVIIMISE KORD
1. Igasuguseid üritusi koolis ( puhke-ja kohtumisõhtud, koolipeod, kohvikklubid, klassiõhtud, spordivõistlused,
matkad, ekskursioonid) võib korraldada ainult kooli juhtkonna loal.
2. Avaldus või taotlus ürituse läbiviimiseks esitatakse kooli juhtkonnale , mille alusel lülitatakse need kooli
üldisesse ürituste plaani.
3. Erandjuhul on ürituste läbiviimine lubatud kooli juhtkonna loal, kusjuures luba tuleb taotleda nädal aega
varem.
4. Taotlusi ürituste korraldamiseks on õigus esitada klassidel klassijuhataja kaudu. Sama õiguse omavad ka
aine-ja huviringi juhendavad õpetajad ,õpilasomavalitsus. Taotluses tuleb ära näidata need õpetajad, kes
üritusest osa võtavad.
5. Kooli juhtkonna poolt määratakse ürituse eest vastutav õpetaja või komisjon.
6. Üritusi korraldavad klassid on kohustatud koos loa taotlemisega esitama ürituse kava, kus on märgitud,
kes millegi eest vastutab ja kutsutud lapsevanemad.
7. Ruumide osas märgitakse avalduse juurde õpilaste nimed, kes korrastavad ürituse lõppedes ruumid.
8. Koolis toimuvatest üritustest võivad osa võtta vaid kutsutud isikus. Kutsutuiks loetakse neid, keda
nimeliselt on kutsutus või kelle osavõttu üritusest lubab ürituse korraldaja koos huvijuhiga. Kutsed antakse
nimeliselt ja edastamisel teistele isikutele kaotavad kehtivuse. Kirjalikke kutseid ei anta lastevanematele, kui
neid on palutud üritusest osa võtma.
9. Üritusel viibivad õpilased ja kutsutud külalised on kohustatud kinni pidama kooli sisekorra eeskirjadest.
10. Ürituse alguse määravad kindlaks korrapidajad. Ürituse lõpp on ettenähtud järgmiselt:
a) kui järgmine päev on koolis tööpäev
I-IV klassi õpilased kella 21.00
V-IX klassi õpilased kella 21.00
X-XII klassi õpilased kella 21.30
b) kui järgmine päev on puhkepäev
I-IV klassi õpilased kella 21.00
V-XII klassi õpilased kella 23.00
11. Peale ürituse lõppu kontrollib ürituse eest vastutav õpetaja ja huvijuht kooli ruumide ja inventari
korrasolekut ning võtab tarvitusele abinõud vastavateks korrastustöödeks. Alles peale ruumide kontrollimist
võivad ruumide eest vastutavad õpilased lahkuda koolimajast.
12. Ürituse eest vastutav õpetaja on personaalselt vastutav tuleohutuse eeskirjadest
kinnipidamise eest.
13. Ürituse eest vastutav õpetaja on kohustatud kindlustama, et õpilased täidaksid
- looduskaitsealaseid eeskirju ja juhendeid
- liiklusmäärusi
- ujumisel ja veekogudel kehtestatud juhendeid ja nõudeid
- sanitaar-hügieeni eeskirju
- ohutustehnika-alaseid eeskirju
- tuletõrjealaseid eeskirju.

