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Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások szabályai 
 

 Az intézmény által a diákok részére szervezett kirándulások célja Európa és hazánk 

tájainak és kulturális örökségének megismertetése, sportolás, illetve a közösségi élet 

fejlesztése. 

 A kirándulások az iskola munkaterve alapján elsősorban tanítás nélküli munkanapon, 

vagy tanítási szünetben szervezhetők. 

 Az osztálykirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell 

megtervezni.  

 Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás 

szervezési kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat.  

 A kirándulás várható költségeiről írásban kell tájékoztatni a szülőket, akik írásban 

nyilatkoznak ennek vállalásáról.  

 A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program 

zavartalan lebonyolításához szükséges. 

 Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.  

 A tanítási idő alatt, szorgalmi időben csoportosan szervezett tanulmányi vagy sport 

célú külföldi utazáshoz a szülőnek kérelmet kell benyújtani az intézményvezetőhöz. 

A kérelmeket az utazás szervező tanár az utazás előtt legalább egy héttel összegyűjti és 

benyújtja az intézményvezetőnek. 

 A kirándulások tervezetét minden esetben írásban kell leadni az intézményvezetőnek 

az utazás előtt legalább egy héttel.  

 A tervezetnek tartalmaznia kell a kirándulás  

o pontos időpontját, 

o útvonalát,  

o a szálláshelyet,  

o a résztvevő tanulók nevét,  

o a kísérő tanárok nevét,  

o a várható költségeket,  

o az utazás módját. 

o Amennyiben az utazás autóbusszal történik, szükséges beszerezni a jármű 

üzemeltetőjének nyilatkozatát az autóbusz megfelelő műszaki állapotáról. 
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Balesetvédelmi oktatás osztálykirándulásra 
 

 a csoporttól csak tanári engedéllyel távozhat el 

 szeszes italt nem fogyaszthat, dohányzás tilos, kábítószert nem fogyaszthat 

 tüzet csak kijelölt tűzrakóhelyen rakhat, használat után a tüzet el kell oltani 

 szúró, vágó eszközöket csak rendeltetésszerűen használhat 

 ha bármilyen rendellenes dolgot észlel, jelentse az osztályfőnöknek vagy a kísérő tanárnak 

 a közlekedési szabályokat betartása 

 vonatra és autóbuszra mozgás közben nem szabad fel és leugrálni, utánuk futni stb. 

Fentieket meghallgattam, tudomásul vettem, megértettem. 

 Olvasható név Aláírás 
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