Õppekäikude läbiviimine
Koolieelses eas on oluline roll ümbritseva maailmaga tutvumisel õppekäikudel, lasterühmaga
liikumisel. Vajalik on lasteasutuse siseselt kokku leppida õppekäikude, -ekskursioonide
korraldamisega seonduvad ohutuse põhimõtted laste ohutust silmas pidades. Samuti tuleb lapsi
lasteaias varasest eas õpetada rühmas liikuma, kokkulepitud reeglitest kinni pidama, arvestama teiste
liiklejatega ning silmas pidama enda ja teiste liiklejate ohutust.
Soovitused ja näpunäited koolieelse lasterühmaga liiklemiseks leiad:
https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/koolieelne-lasteasutus/oppekaigud.
Õppereisidele ja ekskursioonidele minekuks vajaliku info leiad:
https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/3/oppereisid-ja-ekskursioonid
Lasterühmaga liiklemine ja Liiklusseadus:
§ 8 (3) Liiklust reguleerib politseiametnik või abipolitseinik, kes on saanud sellekohase väljaõppe.
Liiklust võib omandatud pädevuse piires reguleerida ka sellekohase väljaõppe saanud:
10) lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel;
Transpordiamet on taganud lasterühma saatjatele tasuta reguleerija I astme pädevuskoolitusi.
Täpsemat infot koolituse sisu ja oma asutusse tellimisvõimaluste kohta leiad siit:
https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/1/koolitused-ja-infopaevad/opetajatele/reguleerijaipadevuskoolitus.
§ 22 (7) Koolieelikute ja algklasside õpilaste rühm (edaspidi lasterühm) võib liikuda ainult
täiskasvanute saatel kõnniteel kaks last kõrvuti. Kõnnitee puudumisel võib lasterühm liikuda
teepeenral, seejuures valgustamata asulateel ning asulavälisel teel ainult valge ajal ja kahesuunalise
liikluse korral eraldusribata tee vasakpoolsel teepeenral. Lasterühma saatja peab tagama ohutuse ja tal
peab olema seljas ohutusvest.
§ 36 (4) Sõitjateveol, mille eesmärk on laste vedu, kasutataval bussil peab esi- ja tagaosas olema
lasterühma tunnusmärk ning peatuse ajal peavad põlema ohutuled. Bussijuht ja lasterühma saatja
peavad tagama laste bussi sisenemise ja bussist väljumise ning sõidutee ületamise ohutuse.
[https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020019?leiaKehtiv]
Millele pöörata tähelepanu õppeekskursiooniks bussi tellimisel:
1. Soovitame laste turvalisuse tagamiseks tellida ekskursiooni jaoks ainult turvavöödega
varustatud busse. Turvavöödega varustatud juhuveol kasutatavate busside andmed on leitavad
siit:
https://www.mnt.ee/sites/default/files/files/Dokumendid/turvavoodega_varustatud_bussid.pdf
2. Asulavälisel teel laste veoks kasutatavas bussis võib alla 18-aastaseid lapsi olla vastavalt
istekohtade arvule ja seisvate laste vedu on keelatud;
3. Sõitjateveol, mille eesmärk on laste vedu, kasutataval bussil peab esi- ja tagaosas olema selgelt
nähtav lasterühma tunnusmärk ning peatuse ajal peavad põlema ohutuled;
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4. Bussijuht peab olema välja puhanud ja kaine;

5. Bussil peab olema kehtiv tehnoülevaatus, mille olemasolu saate kontrollida aadressilt:
https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf
6. Bussijuht ja lasterühma saatja peavad tagama laste bussi sisenemise ja bussist väljumise ning
sõidutee ületamise ohutuse;
7. Kui kokkulepitud kohale saabub ekskursiooniks tellitud buss, mis ei vasta esitatud nõuetele või
mille juht on nähtavate väsimuse tunnustega, on targem ja ohutum väljasõidust selle bussiga
loobuda ja võtta koheselt ühendust bussiettevõttega nõuetele vastava asendusbussi ja/või
asendusjuhi saamiseks.
8. Enne ekskursiooni soovitame lastele meelde tuletada mõned põhilised bussiga liiklemise
ohutusreegleid. Näiteks:
Sõidu ajaks tuleb turvavöö kinnitada. Kinnitama peab nii, et turvavöö jookseks üle puusaja vaagnaluu, mitte üle kõhu. Turvavööd tuleb pingutada ja vajadusel võtta selle alt ära
paksud riided. Ülemine diagonaalrihm ei tohi joosta üle kaela. Seepärast soovitame
väiksematel lastel kas kasutada istumisalust või asetada diagonaalrihm selja tagant;
Sõidu ajal bussis seista on ohtlik ja keelatud;
Bussijuhti ei või sõidu ajal segada! Igasugune lärmamine ja valju muusika kuulamine pole
bussis lubatud.
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