
Политика - Кампови и екскурзии
Цветање во основно училиште

Цел
Да и објасниме на нашата училишна заедница процесите и процедурите што ќе ги користи
основното училиште за апсење при планирање и спроведување кампови, екскурзии и
авантуристички активности за учениците.

Опсег
Тнеговата политика се однесува на сите кампови и екскурзии организирани од основното
училиште Епинг. Оваа политика исто така важи и за авантуристички активности организирани
од Епинг основно училиште, без оглед дали се случуваат или не на училишна територија, и за
спиење во училиште.

Оваа политика има за цел да ја надополни политиката и насоките на Одделот за екскурзии,
кампови и авантуристички активности што треба да ги следат сите викторијански владини
училишта. Епинг основното училиште ќе ја следи оваа политика, како и политиката и насоките
на Одделот при планирање и спроведување кампови и екскурзии.

Оваа политика не важи за учење на студент на работно место или патување меѓу кампус.

Дефиниции
Екскурзии
За целите на оваа политика, екскурзии се активности организирани од училиштето каде што
учениците:

● се изнесуваат од училишниот терен (на пример, камп, дневна екскурзија, училишен
спорт);

● преземаат авантуристички активности, без оглед дали се случуваат или не надвор од
училишниот простор;

● посетувајте училиште „спиење“ на училишна територија.

Камповите се екскурзии кои вклучуваат барем едно ноќевање (вклучително и спиење во
училиште).

Локалните екскурзии се екскурзии до локации во непосредна близина на училиштето и не
вклучуваат „Авантуристички активности“.

Авантуристичките активности се активности кои вклучуваат поголем од нормалниот ризик.
Дополнителни информации и примери за авантуристички активности се достапни на веб
-страницата на Одделот под Авантуристички активности, на следната врска:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/adventure.aspx
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Забелешка : активностите за учење на работното место (како што е работното искуство) и
патувањето меѓу кампусот не се сметаат за училишни екскурзии.

Политички
кампови и екскурзии можат да обезбедат драгоцено образовно искуство за нашите студенти
кои се комплементарни со нивното учење, бидејќи обезбедуваат пристап до ресурси, средини
и експертиза што можеби не се достапни во училницата.

За сите кампови и екскурзии, вклучително и авантуристички активности, нашето училиште ќе ја
следи училишната политика и советодавниот водич на Одделот: Екскурзии и активности. За
кампови и екскурзии што бараат одобрување од училишниот совет, нашето училиште исто така
ќе ги следи училишните политики и советодавниот водич на Одделот: Упатства за безбедност
за образование на отворено.

Процес на планирање кампови и екскурзии
Сите кампови и екскурзии ќе бидат во согласност со барањата за планирање на Одделот.
Дел од овој процес на планирање вклучува спроведување проценки на ризик, за да се осигура
дека се преземаат разумни чекори за да се минимизираат ризиците поврзани со секој
предложен камп или екскурзија. Оценувањето на ризикот од основното училиште ќе вклучи
разгледување на аранжманите за надзор над учениците и разгледување на ризикот од
активност на пожар на локацијата за екскурзија. Во случај на објавување на Црвениот ден на
кодот, екскурзии или кампски активности на погодените локации ќе бидат откажани или
презакажани. Планирањето исто така ќе ги опфати аранжманите за откажување, отповикување
или менување на кампот или екскурзија од која било друга причина.

Основното училиште „Епинг“ е посветено да обезбеди учениците со дополнителни потреби да
се обезбедат со програма за инклузивни кампови и екскурзии и ќе работат со семејствата во
фазата на планирање, по потреба, за поддршка на присуството и учеството на сите ученици во
кампови и екскурзивни активности.
Во случаи кога кампот или екскурзијата вклучува одредена група на ниво на класа или година,
Наставникот -организатор ќе обезбеди достапна алтернативна образовна програма и
соодветен надзор за оние ученици кои не присуствуваат на кампот или екскурзија.

супервизија ги
Основното училиште заследи упатствата на Одделот во врска со надзорот на учениците за
време на екскурзии и кампови.

Целиот персонал за екскурзија (вклучително и волонтерите родители) ќе бидат запознаени со
барањата за надзор и специфичните процедури за справување со итни случаи на секој камп и
екскурзија.
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Сите вработени во училиштето ќе бидат свесни дека ја задржуваат целокупната одговорност за
надзор и грижа на учениците во текот на сите кампови и екскурзии (вклучително и
авантуристички активности), без оглед на тоа дали надворешните даватели ја водат или не
активноста.

Родители волонтери
Родителите може да бидат поканети да помогнат во кампови и екскурзии. Персоналот на
училиштето ќе ги извести родителите/негувателите за сите трошоци поврзани со посетувањето.
Персоналот на училиштето е задолжен за кампови и екскурзии, а од волонтерите
родители/негуватели се очекува да ги следат инструкциите на наставниците. При
одлучувањето кои родители/негуватели ќе присуствуваат, наставникот -организатор ќе ги земе
предвид: сите вредни вештини што родителите/негувателите треба да ги понудат (пр. Дозвола
за автобус, прва помош итн.) И посебните потреби на одредени ученици.

Волонтерски и надворешни проверки на провајдерот За
основно училиште од Епинг се потребни волонтери за родители или воспитувачи или
екскурзиони волонтери и сите надворешни даватели кои работат директно со нашите ученици
да имаат актуелна картичка „Работа со деца“.

Согласност на родител/негувател
За сите кампови и екскурзии, освен локалните екскурзии, основното училиште „Епинг“ ќе им
обезбеди на родителите/негувателите специфичен образец за согласност со детали за
предложената активност. Основното училиште „Епинг“ ќе користи „Компас“ за да ги информира
родителите за кампови и екскурзии и да побара нивна согласност И/ИЛИ да ги информира
родителите за училишните кампови и екскурзии со ставање белешка во торбите за ученици и
барање од родителите/негувателите да го вратат делот од белешката што бара потпис на
родители/старатели со кој се потврдува дека се согласуваат за учество на нивното дете.
Родителите/негувателите се охрабруваат да контактираат со училиштето за да разговараат за
какви било прашања или грижи што тие или нивното дете може да ги имаат со предложениот
камп или екскурзија.

За локални екскурзии, основното училиште „Епинг“ ќе им обезбеди на родителите и
негувателите годишен формулар за согласност за „Локални екскурзии“ на почетокот на секоја
учебна година или при запишување, доколку учениците се запишат во текот на учебната
година. Основното училиште „Епинг“ исто така ќе обезбеди однапред известување до
родителите/негувателите за претстојната локална екскурзија преку белешка дома во торбата
на ученикот. За локални екскурзии што се случуваат постојано (на пример, неделни излегувања
на локалните овали за спортски часови), основното училиште „Епинг“ ќе ги извести родителите
еднаш пред почетокот на настанот што се повторува.

Трошоци за кампови и екскурзии, рефундирање и поддршка
Трошоците за сите кампови и екскурзии треба да ги платат родителите/негувателите, освен ако
директорот не договорил алтернативни аранжмани пред екскурзијата. На сите семејства ќе им
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се даде доволно време да платат за сите активности. Формуларите за согласност ќе имаат
јасно наведени износи за плаќање и датуми за финализирање на плаќањето.

Студентите кои немаат финализирано плаќање до потребниот датум, нема да им биде
дозволено да присуствуваат, освен ако директорот утврди дека се применуваат исклучителни
околности.

Епинг основното училиште ќе ги вложи сите напори да обезбеди учениците да не бидат
исклучени од финансиски причини. Семејствата кои имаат финансиски тешкотии се поканети
да разговараат за алтернативни аранжмани за плаќање со директорот, помошникот директор
или организаторот наставник. Директорот, помошникот -директор или организаторот на
наставникот, исто така, може да разговараат за подобноста на семејството за кампови, фонд за
спорт и екскурзии на Одделот (ЦСЕФ), кој обезбедува плаќања за учениците со право да
посетуваат училишни активности, вклучувајќи кампови и екскурзии. Апликациите за CSEF се
отворени за семејства кои имаат валидна картичка за концесија, тестирана со средства или
привремени згрижувачки родители и се олеснети од училиштето. Дополнителни информации
за CSEF и формуларот за апликација се достапни во Кампови, Фонд за спорт и екскурзии.

Ако кампот или екскурзијата е откажана или изменета од училиштето, или ученикот повеќе не
може да присуствува на дел или на целиот камп или екскурзија, нашето училиште ќе ги
разгледа барањата за делумно или целосно враќање на плаќањата направени од
родители/негуватели на случај по случај земајќи ги предвид индивидуалните околности. Општо
земено, нема да можеме да ги вратиме исплатите направени за веќе платени трошоци кога тие
средства се веќе префрлени или посветени на трета страна, а на училиштето не им е достапен
поврат. Каде што е можно, ние ќе им обезбедиме информации за поврат на средства на
родителите/старателите во моментот на плаќањето.

Здравје на учениците
Родителите и негувателите треба да обезбедат училиштето да има ажурирани информации за
здравјето на учениците пред камповите и екскурзиите. Член на персоналот ќе биде назначен
со одговорност за здравствените потреби на учениците за секој камп/екскурзија. Наставниците
ќе администрираат какви било лекови обезбедени според нашата политика за лекови и
формуларот за овластување за лекови на студентот. За да се исполнат обврските на
училиштето во врска со безбедноста, наставниците ќе земат комплет за прва помош и мобилен
телефон на сите кампови и екскурзии.

Одговорност на родителите и старателите е да обезбедат нивното дете/деца да бидат во добра
здравствена состојба кога посетуваат екскурзии и кампови. Ако некој студент се разболи за
време на кампот и не може да продолжи во кампот, одговорноста на родителот/негувателот е
да ги собере и да ги покрие сите поврзани трошоци. Ако директорот одобри ученик да се
приклучи на кампот доцна, транспортот до кампот е одговорност на родителот/негувателот.

Очекувања за однесување Од
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студентите кои учествуваат во кампови и екскурзии се бара да соработуваат и да покажат
соодветно однесување за да обезбедат кампот или екскурзијата да бидат безбедно, позитивно
и едукативно искуство за сите вклучени ученици.

Родителите/негувателите ќе бидат известени доколку нивното дете е во опасност да ја загуби
привилегијата да учествува на екскурзија или камп поради однесување кое не ги исполнува
стандардите за однесување утврдени во Училишната политика за благосостојба и
ангажирањена ученикот, Кодексот на однесување на учениците и/или Политика за спречување
на малтретирање). Одлуката за исклучување на ученикот ќе ја донесе директорот или
помошникот директор, во консултација со организаторот наставник. И родителот/негувателот и
ученикот ќе бидат информирани за оваа одлука пред кампот или екскурзијата.

Ако на камп или екскурзија, Наставникот задолжен смета дека однесувањето на
индивидуалниот ученик не ги исполнува бараните стандарди, тогаш директорот или неговиот
номиниран кандидат може да одредат дека ученикот треба да се врати дома за време на
кампот или екскурзијата. Во овие околности, родителот/негувателот е одговорен за наплатата
на ученикот и за сите трошоци поврзани со ова.

Дисциплинските мерки се применуваат за учениците на кампови и екскурзии во согласност со
Политиката за благосостојба и ангажирање на учениците во нашето училиште, Кодексот на
однесување на учениците и Политиката за превенција од малтретирање.
Електронски уреди На

студентите нема да им биде дозволено да носат електронски уреди во кампови или екскурзии,
освен со претходно одобрување од директорот. Директорот ќе одобри само ученици кои носат
електронски уреди на камп или екскурзија во исклучителни околности и кога тоа е во најдобар
интерес на ученикот, и може да постави услови за неговата локација и употреба за време на
кампот или екскурзијата.

Храна На
студентите не им е дозволено да носат сопствена залиха со прехранбени производи во
кампови и екскурзии, освен ако предметот не е медицински индициран и дискутиран со
Наставникот -организатор, или вклучен како ставка на списокот за облека и опрема за тој камп
или екскурзија.

Покривање на незгода и брза помош
Сите трошоци поврзани со повредите на учениците остануваат на родителите/негувателите,
освен ако Одделот не одговара за небрежност (одговорноста не е автоматска).
Освен ако не е поинаку наведено, основното училиште „Епинг“ и одделот не обезбедуваат
покривање на учениците од несреќи или брза помош. Родителите/негувателите може да
посакаат да добијат студентско осигурување од несреќи и/или амбулантно возило, во
зависност од нивните аранжмани за здравствено осигурување и какви било други лични
размислувања.
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Дополнителни информации и ресурси
Оваа политика треба да се прочита заедно со следните политики и насоки на Одделот:

● Училиште за политики во училиште и советодавни водичи:
● Екскурзии и активности
● управување со вонредни состојби и ризици
● Упатства за безбедност приза образованиеотворено
● кампови на, фонд за спорт и екскурзии.
● Код на црвените денови

Следните училишни политики се исто така релевантни за оваа политика за кампови и
екскурзии:

● Изјава за вредности и училишна филозофија
● Политика на благосостојба и ангажирање на учениците Политика на
● волонтери
● Обврска за грижа Политика за
● вклучување и Политика на разновидностполитика на
● Родителплаќање

Циклус на преглед на
Оваа политика последен пат беше ажурирана на 10 -ти Јули 2019 година и е закажан за
преглед во јули 2022 или јули 2023 година.
Презентиран на Училишниот совет на 5 август 2019 година и одобрен.
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