
Kebijakan - Perkemahan dan Wisata
Sekolah Dasar Epping

Tujuan
Untuk menjelaskan kepada komunitas sekolah kami proses dan prosedur yang akan digunakan
Sekolah Dasar Epping ketika merencanakan dan melakukan kegiatan perkemahan, tamasya dan
petualangan bagi siswa.

Lingkup
Tkebijakannya berlaku untuk semua perkemahan dan wisata yang diselenggarakan oleh Sekolah
Dasar Epping. Kebijakan ini juga berlaku untuk aktivitas petualangan yang diselenggarakan oleh
Epping Primary School, terlepas dari apakah aktivitas tersebut dilakukan di dalam atau di luar
halaman sekolah, dan untuk menginap di sekolah.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melengkapi kebijakan dan pedoman Departemen tentang tamasya,
perkemahan, dan kegiatan petualangan yang wajib diikuti oleh semua sekolah negeri Victoria.
Epping Primary School akan mengikuti kedua kebijakan ini, serta kebijakan dan pedoman
Departemen ketika merencanakan dan melakukan kamp dan kunjungan.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk pembelajaran di tempat kerja siswa atau perjalanan antar kampus.

Definisi
Wisata
Untuk tujuan kebijakan ini, tamasya adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dimana
siswa:

● dibawa keluar dari halaman sekolah (misalnya, perkemahan, tamasya, olahraga sekolah);
● melakukan kegiatan petualangan, terlepas dari apakah itu terjadi di luar halaman sekolah atau

tidak;
● menghadiri sekolah 'sleep-overs' di halaman sekolah.

Perkemahan adalah tamasya yang melibatkan akomodasi setidaknya satu malam (termasuk
menginap di sekolah).

Kunjungan lokal adalah kunjungan ke lokasi dalam jarak berjalan kaki dari sekolah dan tidak
melibatkan 'Kegiatan Petualangan'.

Aktivitas petualangan adalah aktivitas yang melibatkan risiko yang lebih besar dari biasanya.
Informasi lebih lanjut dan contoh kegiatan petualangan tersedia di situs web Departemen di bawah
Kegiatan Petualangan, di tautan berikut:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/adventure.aspx

Catatan : kegiatan belajar di tempat kerja (seperti pengalaman kerja) dan perjalanan antar kampus
tidak dianggap sebagai kunjungan sekolah.
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Kebijakan
Kampdan tamasya dapat memberikan pengalaman pendidikan yang berharga bagi siswa kami yang
melengkapi pembelajaran mereka, karena mereka menyediakan akses ke sumber daya, lingkungan,
dan keahlian yang mungkin tidak tersedia di kelas.

Untuk semua perkemahan dan wisata, termasuk kegiatan petualangan, sekolah kami akan mengikuti
Kebijakan Sekolah dan Panduan Penasehat Departemen: Wisata dan Kegiatan. Untuk perkemahan
dan perjalanan wisata yang memerlukan persetujuan dewan sekolah, sekolah kami juga akan
mengikuti Kebijakan Sekolah dan Panduan Penasehat Departemen: Pedoman Keselamatan untuk
Pendidikan di Luar Ruangan.

Proses perencanaan untuk kamp dan tamasya
Semua kamp dan tamasya akan memenuhi persyaratan perencanaan Departemen.
Bagian dari proses perencanaan ini termasuk melakukan penilaian risiko, untuk memastikan bahwa
langkah-langkah yang wajar diambil untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan setiap kamp
atau perjalanan yang diusulkan. Penilaian risiko Epping Primary School akan mencakup
pertimbangan pengaturan pengawasan siswa dan pertimbangan risiko aktivitas kebakaran hutan di
lokasi ekskursi. Dalam hal Hari Kode Merah diumumkan, tamasya atau kegiatan kamp di lokasi yang
terkena dampak akan dibatalkan atau dijadwalkan ulang. Perencanaan juga akan mencakup
pengaturan untuk membatalkan, memanggil kembali atau mengubah kamp atau perjalanan karena
alasan lain.

Epping Primary School berkomitmen untuk memastikan siswa dengan kebutuhan tambahan
disediakan dengan kamp inklusif dan program tamasya dan akan bekerja dengan keluarga selama
tahap perencanaan, sesuai kebutuhan, untuk mendukung kehadiran dan partisipasi semua siswa
dalam kegiatan perkemahan dan tamasya.
Dalam kasus di mana kamp atau tamasya melibatkan kelas atau kelompok tingkat tahun tertentu,
Guru Penyelenggara akan memastikan bahwa ada program pendidikan alternatif yang tersedia dan
pengawasan yang tepat bagi siswa yang tidak menghadiri kamp atau tamasya.

Pengawasan
Sekolah Dasar Epping mengikuti pedoman Departemen dalam kaitannya dengan pengawasan siswa
selama kunjungan dan kamp.

Semua staf tamasya (termasuk relawan orang tua) akan terbiasa dengan persyaratan pengawasan
dan prosedur khusus untuk menangani keadaan darurat di setiap kamp dan tamasya.
Semua staf sekolah akan menyadari bahwa mereka memegang tanggung jawab keseluruhan untuk
pengawasan dan perawatan siswa di seluruh kamp dan perjalanan (termasuk kegiatan petualangan),
terlepas dari apakah penyedia eksternal mengelola kegiatan tersebut atau tidak.
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Relawan orang
tua Orang tua dapat diundang untuk membantu perkemahan dan tamasya. Staf sekolah akan
memberi tahu orang tua/wali tentang biaya apa pun yang terkait dengan kehadiran. Staf sekolah
bertanggung jawab atas perkemahan dan tamasya dan sukarelawan orang tua/wali diharapkan untuk
mengikuti instruksi guru. Ketika memutuskan orang tua/pengasuh mana yang akan hadir, Guru
Penyelenggara akan mempertimbangkan: keterampilan berharga apa pun yang dimiliki orang
tua/pengasuh (misalnya izin bus, pertolongan pertama, dll.) dan kebutuhan khusus siswa tertentu.

Relawan dan cek penyedia eksternal
Epping Primary School mewajibkan semua orang tua atau pengasuh kamp atau relawan tamasya
dan semua penyedia eksternal yang bekerja secara langsung dengan siswa kami untuk memiliki
kartu Working with Children Check saat ini.

Persetujuan orang tua/pengasuh
Untuk semua kamp dan perjalanan, selain kunjungan lokal, Epping Primary School akan memberikan
orang tua/pengasuh formulir persetujuan khusus yang menguraikan rincian kegiatan yang diusulkan.
Epping Primary School akan menggunakan Kompas untuk memberi tahu orang tua tentang
perkemahan dan perjalanan dan untuk meminta persetujuan mereka DAN/ATAU memberi tahu orang
tua tentang perkemahan dan perjalanan sekolah dengan menempatkan catatan di tas siswa dan
meminta orang tua/pengasuh untuk mengembalikan bagian dari catatan yang meminta tanda tangan
orang tua/wali yang menyatakan bahwa mereka menyetujui partisipasi anak mereka. Orang tua/wali
didorong untuk menghubungi sekolah untuk mendiskusikan pertanyaan atau kekhawatiran yang
mungkin mereka atau anak mereka miliki dengan perkemahan atau tamasya yang diusulkan.

Untuk tamasya lokal, Epping Primary School akan memberikan kepada orang tua dan wali dengan
formulir persetujuan Kunjungan Lokal tahunan pada awal setiap tahun ajaran atau pada saat
pendaftaran jika siswa mendaftar selama tahun ajaran. Epping Primary School juga akan
memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang tua/wali tentang tamasya lokal yang akan
datang melalui catatan rumah di tas siswa. Untuk tamasya lokal yang terjadi secara berulang
(misalnya tamasya mingguan ke oval lokal untuk pelajaran olahraga), Sekolah Dasar Epping akan
memberi tahu orang tua hanya sekali sebelum dimulainya acara berulang.

Biaya perkemahan dan tamasya, pengembalian uang dan dukungan
Biaya semua perkemahan dan tamasya harus dibayar oleh orang tua/pengasuh kecuali pengaturan
alternatif telah disetujui oleh Kepala Sekolah sebelum tamasya. Semua keluarga akan diberikan
waktu yang cukup untuk melakukan pembayaran untuk semua kegiatan. Formulir persetujuan akan
mencantumkan dengan jelas jumlah pembayaran dan tanggal penyelesaian pembayaran.

Siswa yang belum menyelesaikan pembayaran pada tanggal yang ditentukan tidak akan diizinkan
untuk hadir kecuali jika Kepala Sekolah menentukan keadaan luar biasa yang berlaku.

Epping Primary School akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa siswa tidak
dikeluarkan karena alasan keuangan. Keluarga yang mengalami kesulitan keuangan diundang untuk
mendiskusikan pengaturan pembayaran alternatif dengan Kepala Sekolah, Asisten Kepala Sekolah
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atau Guru Penyelenggara. Kepala Sekolah, Asisten Kepala Sekolah atau Guru Penyelenggara juga
dapat mendiskusikan kelayakan keluarga untuk Dana Perkemahan, Olahraga, dan Wisata (CSEF)
Departemen, yang menyediakan pembayaran bagi siswa yang memenuhi syarat untuk menghadiri
kegiatan sekolah, termasuk perkemahan dan tamasya. Permohonan untuk CSEF terbuka untuk
keluarga yang memegang kartu konsesi yang teruji kemampuan atau orang tua asuh sementara dan
difasilitasi oleh sekolah. Informasi lebih lanjut tentang CSEF dan formulir aplikasi tersedia di Camps,
Sports and Excursions Fund.

Jika perkemahan atau tamasya dibatalkan atau diubah oleh sekolah, atau seorang siswa tidak lagi
dapat menghadiri sebagian atau seluruh perkemahan atau tamasya, sekolah kami akan
mempertimbangkan permintaan pengembalian uang sebagian atau seluruhnya dari pembayaran
yang dilakukan oleh orang tua/wali pada kasus per kasus dengan mempertimbangkan keadaan
individu. Umumnya kami tidak akan dapat mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan untuk
biaya yang telah dibayarkan jika dana tersebut telah ditransfer atau diberikan kepada pihak ketiga
dan tidak ada pengembalian dana yang tersedia untuk sekolah. Jika memungkinkan, kami akan
memberikan informasi tentang pengembalian uang kepada orang tua/wali pada saat pembayaran.

Kesehatan siswa
Orang tua dan wali perlu memastikan sekolah memiliki informasi kesehatan siswa terkini sebelum
perkemahan dan tamasya. Seorang anggota staf akan ditunjuk dengan tanggung jawab untuk
kebutuhan kesehatan siswa untuk setiap kamp/wisata. Guru akan memberikan obat apa pun yang
diberikan sesuai dengan kebijakan Pengobatan kami dan Formulir Otoritas Obat yang ditandatangani
siswa. Untuk memenuhi kewajiban sekolah yang berkaitan dengan keselamatan, kotak P3K dan
telepon genggam akan dibawa oleh para guru di semua kamp dan perjalanan.

Adalah tanggung jawab orang tua dan pengasuh untuk memastikan anak/anak-anak mereka dalam
keadaan sehat saat menghadiri tamasya dan perkemahan. Jika seorang siswa jatuh sakit selama
kamp dan tidak dapat melanjutkan di kamp,   itu adalah tanggung jawab orang tua/pengasuh untuk
menjemput mereka dan menanggung biaya terkait. Jika Kepala Sekolah menyetujui seorang siswa
terlambat mengikuti perkemahan, transportasi ke perkemahan adalah tanggung jawab orang
tua/pengasuh.

Harapan perilaku
Siswa yang berpartisipasi dalam perkemahan dan tamasya diwajibkan untuk bekerja sama dan
menunjukkan perilaku yang sesuai untuk memastikan perkemahan atau tamasya tersebut
merupakan pengalaman yang aman, positif, dan mendidik bagi semua siswa yang terlibat.

Orang tua/wali akan diberi tahu jika anak mereka terancam kehilangan hak istimewa untuk
berpartisipasi dalam tamasya atau perkemahan karena perilaku yang tidak memenuhi standar
perilaku yang ditetapkan dalam Kebijakan Kesejahteraan dan Keterlibatan Siswa sekolah, Kode Etik
Siswa dan/atau Kebijakan Pencegahan Bullying). Keputusan untuk mengeluarkan seorang siswa
akan dibuat oleh Kepala Sekolah atau Pembantu Kepala Sekolah, dengan berkonsultasi dengan
Guru Penyelenggara. Orang tua/pengasuh dan siswa akan diberitahu tentang keputusan ini sebelum
perkemahan atau tamasya.
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Jika dalam perkemahan atau tamasya Guru yang Bertanggung Jawab menganggap perilaku siswa
secara individu tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, maka Kepala Sekolah atau calonnya
dapat menentukan bahwa seorang siswa harus kembali ke rumah selama perkemahan atau
tamasya. Dalam keadaan ini, orang tua/pengasuh bertanggung jawab atas pengumpulan siswa dan
biaya apa pun yang terkait dengan ini.

Tindakan disiplin berlaku untuk siswa di kamp dan perjalanan yang sesuai dengan Kebijakan
Kesejahteraan dan Keterlibatan Siswa sekolah kami, Kode Etik Siswa, dan Kebijakan Pencegahan
Penindasan.
Perangkat Elektronik

Siswa tidak akan diizinkan untuk membawa perangkat elektronik ke perkemahan atau perjalanan
wisata kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hanya akan
menyetujui siswa yang membawa perangkat elektronik ke perkemahan atau tamasya dalam keadaan
luar biasa dan jika itu demi kepentingan terbaik siswa, dan dapat menetapkan kondisi di lokasi dan
penggunaannya selama perkemahan atau tamasya.

Makanan
Siswa tidak diizinkan untuk membawa persediaan makanan mereka sendiri ke perkemahan dan
perjalanan wisata kecuali jika barang tersebut diindikasikan secara medis dan didiskusikan dengan
Guru Penyelenggara, atau dimasukkan sebagai barang pada daftar pakaian dan perlengkapan untuk
perkemahan atau tamasya tersebut.

Pertanggungan Kecelakaan dan Ambulans
Segala biaya yang terkait dengan cedera siswa ditanggung oleh orang tua/wali kecuali Departemen
bertanggung jawab dalam kelalaian (pertanggungjawaban tidak otomatis).
Kecuali dinyatakan lain, Epping Primary School dan Departemen tidak memberikan perlindungan
kecelakaan atau ambulans bagi siswa. Orang tua/wali mungkin ingin mendapatkan perlindungan
asuransi kecelakaan siswa dan/atau perlindungan ambulans, tergantung pada pengaturan asuransi
kesehatan mereka dan pertimbangan pribadi lainnya.

Informasi dan sumber lebih lanjut
Kebijakan ini harus dibaca bersama dengan kebijakan dan pedoman Departemen berikut:

● Kebijakan Sekolah dan Panduan Penasehat:
● Wisata dan Kegiatan
● Manajemen Darurat dan Risiko
● Pedoman Keselamatanuntuk Pendidikan di Luar Ruang
● Perkemahan, Olahraga dan Dana Wisata.
● Code Red Days

Kebijakan sekolah berikut juga relevan dengan Kebijakan Perkemahan dan Wisata ini:
● Pernyataan Nilai dan Filosofi Sekolah
● Kebijakan Kesejahteraan dan Keterlibatan Siswa Kebijakan
● Sukarelawan Kebijakan
● Kewajiban Perawatan Kebijakan
● Inklusi dan Keragaman Kebijakan
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● Pembayaran Orang Tua

Siklus Tinjauan
Kebijakan ini terakhir diperbarui pada tanggal 10 Juli 2019 dan dijadwalkan untuk ditinjau pada Juli
2022 atau Juli 2023.
Disampaikan kepada Dewan Sekolah pada 5 Agustus 2019 dan disetujui.
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