Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile
reageerimise ja lahendamise meetmed.
I ÜLDSÄTTED
1.1. Õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest kooli
territooriumil õppetöö ajal vastutavad kõik kooli töötajad.
1.2. Õpilaste ning koolitöötajate vaimse või füüsilise turvalisuse ohustamine on õigusvastane
tegu.
1.3. Õigusvastaste tegudena käsitletakse ka tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete
kasutamist, omamist, vahendamist või müümist, avaliku korra rikkumist kogu kooli
territooriumil, valju muusika kuulamist koolimajas, vargust, isiku solvamist, sõimamist,
löömist, peksmist, tahtlikku kooli vara rikkumist jms vastavalt seadusandlusele.
II ENNETAMINE
2.1. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise eeldus on kooli kodukorra täitmine ning üksteise suhtes lugupidav käitumine.
2.2. Vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks tagatakse õpilaste järelevalve kogu õppepäeva
vältel sh õppetööd toetavatel üritustel.
2.3. Õppeaasta jooksul korraldatakse vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise eesmärgil
vastavasisulisi loenguid.
2.4. Kool teeb vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamisel koostööd õpilaste ja nende
vanematega, kohaliku omavalitsusega, vajadusel politseiga ning teiste ametiasutuste ja
ekspertidega.
2.5. Õpilaste vägivalla ennetamiseks ja turvalisuse tagamiseks vahetundides jälgivad kõik
koolis viibivad täiskasvanud koridorides, õuealal, fuajees, sööklas ja garderoobis toimuvat
ning vajadusel sekkuvad. Igal koolipäeval peavad vahetundides korda korrapidajaõpetajad,
kes tagavad elementaarse korra vastaval korrusel või sööklas.
2.6. Koolipere turvalisuse tagamiseks on kooli keelatud kaasa võtta ohtlikke aineid ning
vahendeid.
2.7. Koolimajas töötab valvur, kes vajadusel juhendab inimeste liikumist majas.
2.8. Kooli territooriumil viibivate joobes või suitsetavate isikute puhul pöördutakse vajadusel
politsei poole.
2.9. Õpilaste ja koolitöötajate fotode, filmide, videote ja kõnede salvestamine ning
avalikustamine ilma isiku nõusolekuta on keelatud. Kooli ühisüritusi pildistatakse ning
salvestatakse, teavitades sellest eelnevalt osalejaid.
3.0. Õpilaste ja koolitöötajate esemete kasutamine ja äravõtmine ilma omaniku loata on
keelatud, välja arvatud kodukorra punktis 18 toodud korras.
3.1. Enne õppekäigule minekut tutvustatakse osalejatele käitumisreegleid ja ohutusnõudeid.
3.2. Igal õppeaastal tutvustatakse õpilastele ja koolitöötajatele tuleohutusjuhendit,
hädaolukorras tegutsemise plaani ning viiakse läbi praktiline evakuatsiooniõppus.
3.3. Koolitervishoiuteenust osutab kooliõde.
3.4. Kool on liitunud KiVa (kiusamisvaba kool) programmiga, mille raames toimuvad KiVa
tunnid.
Tundide läbiviimise eesmärk on vähendada koolikiusamist.

3.5. Valvekaamera on kasutuses Riia 25 õppehoone rattaparklas. Jälgimisseadmestiku
salvestist saab vaadata ainult kooli juhtkonna loal.

III TEAVITAMINE
3.1. Õpilaste vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab viivitamatult ja
alati teavitama kohal viibivat õpetajat või kooli töötajat, kes omakorda teavitab klassijuhatajat
ja õppealajuhatajat või direktorit. Direktor või õppealajuhataja teavitab nimetatud olukorrast
õpilase vanemat. Vajadusel teavitab direktor vastavat ametiasutust ja korrakaitseorganit ning
kutsub kohale vajaliku abi.
3.2. Kooli töötaja vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab alati
viivitamatult teavitama kooli direktorit. Vajadusel teavitab direktor vastavat ametiasutust ja
korrakaitseorganit ning kutsub kohale vajaliku abi.
3.3. Kõigil kooli töötajatel, kes omavad teavet kooli õpilaste ja töötajate kohta internetis
levivatest ähvardustest, on kohustus teavitada sellest kooli juhtkonna liikmeid.
3.4. Süüteo avastamisel kutsub direktor või õppealajuhataja kohale politsei ning vajadusel
teavitab süüteost ja selle toime pannud isikutest kohalikku omavalitsust ja teisi pädevaid
ametiasutusi, kes tegelevad süüteo toime pannud isikuga edasi vastavalt oma pädevusele.
3.5. Õpilane ja/või lapsevanem pöördub juhtumi korral üldjuhul esmalt klassijuhataja või
aineõpetaja poole. Lisaks on võimalus pöörduda tugispetsialistide (sotsiaalpedagoog,
psühholoog) või kooli juhtkonna liikme (õppealajuhataja või direktori) poole.
3.6. Kiiret sekkumist nõudvate juhtumite puhul pöördub õpilane esmaselt kättesaadava/lähima
koolis töötava täiskasvanu poole.
3.7. Kooli töötaja teavitab juhtunust vajadusel oma kolleegi, tugispetsialisti või pöördub kooli
juhtkonna liikme poole.
3.8. Ohu korral teavitab koolitöötaja vajadusel kohe ka vastavat ametiasutust või
korrakaitseorganit, kelle pädevusse kuulub antud juhtumi lahendamine.
IV LAHENDAMINE
4.1. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustanud juhtumi lahendamisel lähtutakse
dokumentidest „Kooli kodukord“ ja „Õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmed“ loetletud tugi- ja
mõjutusvahenditest ning teistest seadusandlikest aktidest.
4.2. Hädaolukorras peab täitma koolis kehtestatud kriisikäitumisjuhendi eeskirju.
4.3 Avaliku korra häirimise, kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise, alkoholi, tubaka või
muu keelatud aine omamise korral teavitatakse vanemaid, vajadusel kaasatakse
kooliõde, kiirabi ja/või politsei.
4.4. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral teavitab õpilane või tema
vanem klassijuhatajat, sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonda.
4.5. Kui õpilane on teinud õigusvastase teo, siis informeerib klassijuhataja või õpetaja sellest
õpilase vanemat ja kooli juhtkonda. Politseid või kohalikku omavalitsust teavitab vajadusel
kirjalikult või suuliselt kooli direktor või sotsiaalpedagoog.

4.6. Kui õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustab koolitöötaja, on õpilasel õigus
pöörduda abi saamiseks klassijuhataja, tugispetsialisti (sotsiaalpedagoog, psühholoog) või
kooli juhtkonna poole.
4.7. Võimalusel tuleb kooli kodukorra rikkumist jm õigusvastast tegu takistada või tõrjuda,
tagades sealjuures enese ja teiste ohutus.
4.8. Koolitöötajal (klassijuhataja, sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja, direktor) on õigus võtta
õpilaselt kirjalikke selgitusi kooli kodukorra rikkumise kohta.

